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উৎমর্গ 

যান ছিলেন লোকনাথচরণে সমার্পতপ্রাণ, লোকনাথের অনধ্যানে 
অনন্যমাত, দেশে বিদেশে লোকনাথের মাহাত্ম্য ও মাহমা প্রচারে সতত 
ম্তাগ্রবৃত্ত। সেই মহাগ্রাণ, মহানুভব ভাঃ নিশিকান্ত বন্থ মহাশয়ের 
জিন ও জরা জিসসকাউস নিউ 





নিবেদন 

পৌরাণিক ও ওপানযাঁদক যুগের মুনি খাঁধদের উন্তরকালে পৃণ্যভ্ীম ভারতের 
অধ্যাত্বআকাশে আজ পর্যন্ত যে সব সিদ্ধ সাধক ও যোগীপূরুষ আবিভত হয়েছেন, 
তাঁদের মধ্যে প্রীশ্রীলোকনাথ ব্রদ্ধচারণ এক উজ্জ্বলতম জ্যোতদ্করূপে আজও জ্যোতত্মান 
ও দেদীপ্যমান হয়ে আছেন এক অম্লান মহত্বে । অন্যানা শান্তমান সাধকেরা সাধারণতঃ 
এক একাঁটি যোগমার্গকে অবলম্বন করে কয়েকাঁট যোগাঁসাম্ধ বা বভৃত লাভ করে তার 
প্রকাশ ঘটান । কিন্তু লোকনাথ ব্রক্মচারী ছিলেন এমনই এক মহাসাধক মহাযোগা 
একাধারে "মান জ্্রান, কর্ম ও ভান্ত এই তিনাঁট মযোগেই সমানভাবে সিদ্ধ হরে মুখ্য ও 
গৌণসহ অষ্টাদশাসাদ্ধ লাভ করেন, মানি একই সঙ্গে ব্ক্গজ্ঞান ও রক্গস্বরপতা প্রাপ্ত হন 
এবং ঘাঁর যোগাঁসাদ্ধগ্ীল অলৌকিক লীলা 'বভাতিরূপে তাঁর প্রকট ও অগ্রকট অবন্থায় 
সমানভাবে বারে পড়ে ভন্ত ও অভভ্ত 'নার্বশেষে অসংখ্য শরণাগতের জীবনে । একজন 
সাধক সাধনপথে কত কঠিন ও দীঘঘকালব্যাপী কৃচ্ছব্রত পালন করে ভারতীয় যোগ- 

সাধনার কত উচ্চভামিতে উন্নীত করতে পারেন নিজেকে, কত বেশী পাঁরমাণ 'সা্ধলাভ 
করে সেই সাঁদ্ধর দ্বারা কত বেশী সংখ্যক মানৃষের '্রতাপজবালা দুর করতে পারেন, 
লোকনাথ ব্রর্ধচারী তার প্রমৃর্ত ও জীবন্ত প্রতীক। 

অধ্যাআগতে প্রধানতঃ জীবকোটি ও ঈশ*বরকোঁট এই দই শ্রেণীর সিদ্ধ সাধক 
দেখা যায় । জীবকোটির সাধকেরা সাধনার দ্বারা ব্রন্দলাভ ও ভগবধদর্শনের পর আর 
কোন কর্ম করেন না। তাঁরা শুধু ব্রহ্মতকে নিমগ্ন থেকে অবশিষ্ট জীবন মাপন্ করেন । 
িম্তু যাঁরা ঈবরকোটির সাধক, তাঁরা ব্রক্গলাভের পরে শা ব্্গততে নিমন্্ না থেকে 
লোকশিক্ষা ও লোককল্যাণের জনা এই জগতেই অবস্থান করে নিৎকামভাবে কর্ম করে 
যান। লোকনাথ ব্রক্ষচারী 'ছলেন সেই ঈ*বরকোটির সাধক ধান সাধনশেষে সংদুলভ 
মৌগাঁসাদ্ধ ও ব্রন্মদ্বরপেতা লাভের পর কল্যাণতম রূপে এই জগতে নেমে এসে তাঁর 
আঁজত অধ্যাত্বসম্পদ অকাতরে বতরণ করে যান অসংখ্য জীবের মধ্যে, ষেন এক মহাপ্রাণ 
পাখি দীঘক্ষণ আকাশ পাঁর্রমা করার পর অনন্ত স্বীয় সুষমা নিয়ে এসে তার 
গ্লানের মধ্য দিয়ে সে সুষমা ছাড়িয়ে দিয়েছে অজন্র জনপদের মাঝে । | 

লোকনাথের সাধনজীবনের বিশেষত্ব হলো এই যে, 'তাঁন কোন দেব দেবীকে 
ইন্টজ্ঞানে অবলম্বন করে তাঁর সাধকজীবন শুরু করেনান, শুধুমান ব্র্ধজ্ঞান লাভের 
জন্যই তান তাঁর মোগ্নাধনা ও অধ্যাত্বসাধনাকে পারচালিত করেন । এই সাধনপথে 
[সাদ্ধলাভের পর ব্রদ্মের কয়েকাঁট প্রধান গণ বা লক্ষণ যেমন সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপিত্ব, 
সমদার্শতা ও সবশান্তমত্তা সম্যকভাবে পাঁরস্ফ;ট হয়ে ওঠে তাঁর জীবনে । আনমা, লাঁঘমা, 
ঈশিতা, বাঁশতা, কামবসায়তা প্রভাত প্রধান প্রধান 'সাদ্ধর ছারা তান দূরের 'জানসকে 
প্রত্যক্ষ করা, কায়া ছেড়ে সক্ষরদেহে যথা ইচ্ছা চলে যাওয়া, পরের মনের কথা বোঝা 

ও সৈ মনকে স্বমতে আনা, মৈ কোন জীব বা'দেবতার রূপ পারগ্রহ করা প্রভাত অলৌকিক 
ক্ষমতাগ্যলি লাভ করেন। তান ছিলেন গণতাবাঁণ'ত সেই শ্রেষ্ঠ যোগী মিনি মোগাঁসাদ্ধির 
ফল স্বর্প ভগবধদর্শন লাভ করে ব্রশ্মভূত হন। তাঁর পাবন্র করুণাধারায় মানুষ, 



পণ, পাখি, কাঁটগত্জ, সরীম:প এমনাক হি জন্ছুরা পমশ্ত সিন্ত ও কৃতারথ 
হয়েছে। 

্ষাচারী বাবা নোকনাথের দবাজীবনের মে দিকাট সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও স্বকীয় 
বোশক্ট্ে সবচেয়ে সমূজ্ভগ তা হলো এই থে, তাঁর জাবজশায় তাঁর চ্হুলশরীরকে 
অবলন্ঘন করে মে সব অলৌকিক লীলা বিভতি বরে গড়ত, তাঁর মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল 
গর আজও তাঁর সক্ষম শরীরকে কেন্দ্র করে সেই সব লীল্লাবভ;তই বরে গড়ছে অগণিত 
শরণাগতের জীবনের উপর। মোগাণাকপ্রসূত অলৌকিক শীলাবভাতর এই কগ্রসারত 
অনন্তর, আর্জ'ত অধ্যাত্বস্পদের এমন অফ:রন্ত ভাণ্ডার জীবন থেকে মহাজীবনে এমন 
সার্থক উত্তরণ আর কোন সিদ্ধ সাধকের মধ্যে দেখা মায় না। অন্য কোন সাধক জীবনের 
ভানির্বাণ দপাঁশখাটি চিরপ্লোজ্জুল থেকে এমন অনন্তকাল ধরে অসংখ্য জীবের 
তমোরাশিকে অপসারিত করে চলে না। 

ভবে শুধ দৌহক বা বৈষায়ক কোন বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য বাবা লোকনাথ 
র্মচারাঁকে স্মরণ করলে চলবে না। মোদন অসংখ্য মানুষ ধর্মের গ্রকৃত সত্যের উপলার্থ 
ও গরমার্থলাভের জনা তাঁর শরণাপন্ন হয়ে আকুল প্রার্থনা জানাবে তাঁর চরণে, একমান 

সেই দিনই লোকনাথের মাহাত্্য ও সাহমা এক উত্ত্ন সমূন্লাত লাভ করে ব্যাষ্ঠ হয়ে 
পড়বে সারা বিখ্বে। 



মুভাষিতম, 
তদেজাত তবৈজাত তদ্দ্রে তদ্বান্তিকে 

তদল্তরস্য সর্ব সা তদ, সর্বস্যাশ্য বাহাতঃ ॥ 

( ৫ম শ্োকঃ ঈশোপানষদ ) 

অনুবাদ £ 

1তাঁন এক জায়গায় অবাস্হত, তব্ চলায়মান, আবার তান চলংশান্ত 

রহিত। তিনি আত দূরে, আবার আত নিকটে । তানি সমস্ত জগতের 

অন্তরে ও বাহিরে পর্বস্হানে পারব্যাপ্ত। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানীগণের পক্ষে 

আঁত নিকটে এবং অজ্ঞানদের পক্ষে আঁত দূরে! 

স্তু সবানি ভূতান্যাত্ব ন্যে বান.পশ্যাত। 

সর্বভূতেষু চাত্বানং ততো ন বিজ্ুগপৃসতে ॥ 
(ঈশোপাঁনষদ--৬ ) 

অনুবাদ £ 
ধান সমুদয় বস্তু নিজ আত্মাতে পাঁরদর্খন করেন এবং সম.দয় ক্তুকে 

নিজ আত্মা বলে দর্শন করেন, তিনি কারো প্রাত দ্বৈতভাবাপন্ন হন না। 
অতএব কাউকে 'তাঁন ঘণাও করতে পারেন না। 
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সে আজ প্রায় দুশো ষাট বছর আগের কথা । 

চব্বিশ পরগণার বাঁসরহাটের অন্তর্গত কচুয়া গ্রামের বাসিন্দা রামকানাই 

ঘোষাল একটা কথা প্রায়ই বলতেন, যে প্রজ্ঞাবান ব্যান্ত বলেন, আঁম বোদক 
সন্ন্যাস নিয়োছ, 'তাঁন অতাঁত বাটকুল ও আগামী ষাটকুল উদ্ধার করেন। 
তাই তাঁর বড় ইচ্ছা, তাঁর তিনটি পত্রসন্তানের মধ্যে একটি সন্র্যাসী হোক। 
কিন্তু স্ত্রী কমলাদেবী মনে দুখ পাবেন বলে সে কথা বাইরে প্রকাশ 
করেননি কারো কাছে । 

ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামকানাই ছিলেন বড় সরল প্রক্ীতির লোক, 
কিন্তু বিষয়ব্াদ্ধতে বড় কাঁচা। সংসারে অভাব অনটন ও অস্বচ্ছলতা 

থাকলেও সোঁদকে কোন ভ্ক্ষেপ ছিল না তাঁর । দিনের বেশীর ভাগ সময় 

কেটে যেত তাঁর ইন্টদেবের পূজা অর্নায় । স্ত্রী কমলাদেবীরও কোন বিষয়- 
বাদ্ধ ছিল না। স্বামীর মত তিনিও ছিলেন ধর্মপ্রাণা। স্বামীর মত তাঁর 

অন্তরে ছল গরীব দৃহখাদের প্রতি অসীম দয়া আর মায়ামমতা । 

এইভাবে তিন ছেলে আর স্মীকে নিয়ে দন কাটছিল রামকানাই এর । 
সহসা একাঁদন রান্রিতে ঘুমের ঘোরে স্বপু দেখলেন রামকানাই। দেখলেন, 

তুযারধবন 'দিব্যকাল্তি এক জ্যোতময় পুরুষ দাঁড়য়ে আছেন তাঁর সামনে । 
তাঁর অঙ্গাবিচ্ছননীরত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অন্ধকার ঘরখানি। 
তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভীন্তভরে তাঁর পাদবন্দনা করতে শুর? করে দিলেন 

রামকানাই। তখন পেই 'দব্পুরুষ বললেন, আম তোমার ভীন্ততে তুষ্ট 

হয়োছ। তোমার মনোবাঞ্ছ। পর্ণ হবে। অবিলম্বে আম তোমার পন্ত 

হয়ে জগ্মাব। 

এই কথা বলেই অন্তাহ্ঘত হলেন সেই দব্পরুষ । তাঁর একা প্র 

সন্ন্যাসী হোক, রামকানাইএর মনের এই গোপন বাসনার কথা জেনেই 
যেন তাঁকে অভয় দিয়ে গেলেন সেই অল্তযামী মহাপুরুষ । 

লোকনাথ---৯ 
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ঘুম ভেঙে গেলেও মন থেকে গেল না সে স্বপর আবেশ । এক অপার 

অপার্ঘব আনন্দের আবেগে ভরে উঠল তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ। কিন্তু সে 

স্বপুর কথাটা কাউকে বললেন না রামকানাই । 
এ 'দিকে দিনকতকের মধ্যেই আর একাঁটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল প্রী 

কমলাদেবীর জীবনে । বাঁড়র গৃহদেবতা শিবালঙ্গের একাঁট বিগ্রহ 
প্রাতান্ঠিত ছিল বাঁড়তে । একাঁদন সম্ধ্যাবেলায় ঠাকুরঘরে শীতল বা সায়ং- 

কালীন ভোগারাঁতর জন্য পূজোর যোগাড় করাছিলেন কমলা । এমন সময় 

আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে শিবাঁলঙ্গের গা থেকে এক দিব্যজ্যোতি 

বার হয়ে দুবরিবেগে ছুটে এসে প্রবেশ করল তাঁর শররে । এই অদ্ভুত 

কাণ্ড দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাঁটতে লটয়ে পড়লেন কমলা । 

ণকছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন, স্বামীর কাছে শুয়ে আছেন 

তান । তারপর ধীরে ধীরে সব কথা বললেন স্বামীকে ৷ রামকানাইও তখন 

সেই স্বপের কথাটা খুলে বললেন স্ত্রীকে । 

এই ঘটনার তিন চার মাস পর আবার সন্তানসন্তবা হলেন কমলাদেবী । 

রামকানাই বুঝতে পারলেন, এবার মহাযোগী মহেম্বর পত্ররূপে ঘরে 

আসছেন তাঁর । একথা ভাবতেই রোমাণিত হয়ে উঠল তাঁর সবঙ্গি। এক 

পরমানন্দে বিভোর হয়ে উঠল তাঁর অন্তরাত্মা। 
এর আগেও কয়েকবার গভধারণ করেছেন কমলাদেবী। কিন্তু এবার 

গর্ভধারণের পর থেকে অনেকগহ্ণে বেড়ে গেল তাঁর রূপ-লাবণ্য । এক দিব্য 
ভাবের দীপ্ত ফুটে উঠল তাঁর সবাঙ্গে। চোখ বন্ধ করলেই দিব্যদর্শন হয় 
অনেক সময়। হর্ষ, বিষাদ, শঙ্কা, উদ্বেগ প্রভাতি ভাবাঁবকার দেখা যায় 
মাঝে মাঝে। 

একা দন ঘরের মাঝে শুয়ে থাকতে থাকতে দেবাঁদদেব মহাদেবকে দর্শন 
করলেন কমলাদেবী ৷ পাঁরধানে ব্যাগ্রচর্ম, সবাঙ্গে বিভূতি, নাগভূষণ, 
ভ্রিলোচন, জটাজুটমাশ্ডিত মস্তক ; ধূম্ন, পাত, শ্বেত, রন্ত ও অরুণ-_এই 
পণ্সবর্ণের পণ্টমুখ । শিরে গঙ্গা, ললাটে অধধচন্দ্র। বৃষপৃঙ্ঠে আরোহণ 
করে আছেন। 

১১৩৭ সালের ফাঙ্গুন মাস একাদন শেষরাতের দিকে প্রসববেদনা উঠল 

কমলাদেবীর ৷ আঁতুর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে । গ্রামের ধাপকে 
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ডেকে আনা হলো প্রসব করানোর জন্য ৷ শেষরাতে রান্মমহূর্তে দেবাঁশশর 

মত আনন্দ্যসুন্দর এক পন্রসন্তান প্রসব করলেন কমলাদেবা। 

ছেলে দেখে অবাক হয়ে গেলেন রামকানাই। দেখতে দেখতে এক 

দিব্ভাব জেগে উঠল তাঁর অন্তরে । ঠাকুর ঘরে গিয়ে একদ্ান্টিতে তাকিয়ে 

রইলেন শবালঙ্গের ঈদকে । যাঁর অংশসম্ভূত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এই 

1শশ;, সেই দেবাদিদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন ভাঁন্ত ভরে | 
দনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল শিশু । স্বাস্হ্য ও সৌন্দর্যের ঢেউ খেলে 

যাচ্ছে যেন দেবতুল্য এই শিশুর দেহে । পাড়া পড়শীরা যে দেখে সেই মুগ্ধ 

হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ছেলে ছ মাসে পা দিতেই রামকানাই একাঁদন 
চলে গেলেন পাশের গাঁয়ের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণপাঁণ্ডত ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে। 

ছেলের অন্পপ্রাশন আর নামকরণ নিয়ে কথা বললেন তাঁর সঙ্গে । 

রামকানাইএর অনুরোধে ভগবান গাঙ্গুলী এসে শিশুকে দর্শন করেই 

বললেন, যে লোকেশের কৃপায় এই ছেলেকে পাওয়া গেছে, তাঁরই নামে এই 

ছেলের নাম রাখাঁছ লোকনাথ । নাম হচ্ছে নামীর রূপ ও গুণবাচক । নাম 

উচ্চারণে নামীর রূপ অনুভব ও গুণস্মরণ হয়ে থাকে এবং এইভাবে শামীর 
সত্তার উপলাব্ধ হয়। কোন বস্তুকে মনোগ্রাহ্য করার জন্য যে সাত্কোতিক 

শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাকেই বলা হয় নাম । ঈশবরই ভক্তের উপাসনাকালীন 

মনোগ্রাহ্য বস্তু । তাঁকে সর্বদা অনুভব করার জন্য যে সকল সাঙ্কোঁতিক 

শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকেই ঈশ্বরের নাম বলা হয়। ঈ*বরের এই নাম 

বেদমধ্যে ওকার, পরাণমধ্যে শিব, নারায়ণ, হার ইত্যাাঁদবাচক । ছেলের অন্ন- 

প্রাশন উপলক্ষে গোটা গাঁয়ের লোককে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন রামকানাই। 
হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁড়র মধ্যে ছোটাছাঁট আর খেলাধূলা করে 

বেড়াতে থাকে শিশু লোকনাথ । এইভাবে চার বছর কেটে যেতেই ছেলের 

1বদ্যারন্ত অথাৎ হাতেখাঁড়র জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রামকানাই । সর্বশাস্ম- 

'বিদ. পাণ্ডত ভগ্গবান গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে দিনক্ষণ দেখে দিতে বললেন। 

বললেন, ছেলের কিন্ত পড়াশুনোয় মাঁতগাঁত নেই। 

যাই হোক, ছেলের হাতেখাঁড়র অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিদ্যারন্ত হলো । 

ণকন্ত সাঁত্যই পড়াশুনোয় কোন উৎসাহ দেখা গেল না লোকনাথের । দেখতে 

দেখতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল । কিন্তু ছেলের 
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লেখাপড়ায় মাতগাঁত হলো না। বরং তাতে আনচ্ছা বেড়ে যেতে লাগল 

দনে দিনে । . ৪ | 

এজন্য চিন্তিত না হয়ে পারলেন না রামকানাই ৷ ক্রমে ছেলের বয়স 
বখন নয় বছর তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি তখন 

পাশ্ডিতমশাই ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে বললেন, দুখের কথা ক বলব 

পাঁ*ডতমশাই, ছেলের বয়স নয় বছর হলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান 
হলো না। ওর মত বয়সে আমরা ব্যাকরণের কত সূত্র মুখস্হ করেছি । 

জ্ঞানী ও ভাঁবষ্যং-দ্রষ্টা ভগবান গাঙ্গুলী রামকানাইএর কথা শুনে 

হাসলেন । লোকনাথের ভাঁবষ্যতের কথা জানতে পেরে তিনে হেসে বললেন, 

রামকানাই, তোমার এই কাঁনন্ঠ পূত্র দীঘয়ি, মহাযোগী ও সবাসাদ্ধিসম্পন্ন 

হবে। আজ যাকে তোমরা মূখ" ভাবছ, সেই ছেলেই একাদন ব্রহ্গাবদ্যা 

লাভ করবে । সে হবে মহাযোগী, সর্বশাস্তে মহাপাণ্ডত । তাই আমার 

অনুরোধ, শিক্ষার বিষয়ে তোমরা অযথা পাঁড়ন করো না লোকনাথকে । 

ঙ 
গাঁয়ের শেষে ছিল একটা শিবমান্দর | 'বাঁভন্ন জায়গা থেকে প্রায়ই 

সাধুসন্্যাসীরা এসে ডেরা নিত সেখানে । সাধুসন্যাসীদের প্রতি এক 

দুবরি আকর্ষণ ছিল লোকনাথের । তাই তিনি প্রায়ই সেই শিবমান্দরে 

গিয়ে সাধুসন্যাসীদের কাছে বপে থাকতেন আর তাদের কথাবাতাঁ শুনতেন। 

এইভাবে সাধ্সন্ন্যাসীদের প্রাত আসীন্ত ও ভীন্তভাব এসে গিয়ে ছিল 
বালক লোকনাথের ৷ 'একাঁদন মা তাকে একটা নতুন কাপড় পাঁরয়ে দিলে 

লোকনাথ সেই কাপড়টা 'ছ'ড়ে খণ্ড কোৌপাঁন করে পরলেন আর বাঁক 

ণ্ডগুলো ছড়িয়ে দিলেন উঠোনময়। তারপর সেই খণ্ড কোপীন পরে 

চোখ বুজে ধ্যান করতে বসলেন। 

তা দেখে মা হাসতে হাসতে 1জজ্ঞাসা করলেন, তুই কার ধ্যান করাছিস ? 
মার কথায় চোখ মেলে তাকিয়ে লোকনাথ বললেন, আম সম্াদস 

হয়োছি। আম 1শবের ধ্যান করাছ। 

মা হাসতে হাসতে কথাটা বাবার কানে তুললেন । কথাটা শুনে মনে 
মনে হাসলেন রামকানাই । ম:খে কিছ: প্রকাশ না করলেও মনে মনে বললেন, 
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এই ছেলেই একাঁদন সন্ব্যাসণ হয়ে তাঁর বহদনের মনস্কামনা পূর্ণ করবে । 
একদিন সম্ধ্যার পর অন্যাদনকার মত বাঁড় ফিরে এলেন না লোকনাথ । 

পরাঁদন খবর পাওয়া গেল গতরান্রে শিবমান্দরে সাধুদের কাছেই খাওয়া 

দাওয়া করে ঘুময়েছেন। সাধুদের নামগান শুনেছেন। সাধুসঙ্গে এত 

ঝোঁক দেখে সাধূরা তাঁকে আদরযত্র করেছে। 

সন্ন্যাসী দেখলেই মন যেন 1ববাগী হয়ে যায় লোকনাথের ৷ ঘর-বাড়+, 

বাবা, মা, জগৎ জীবন সব কিছুর কথা ভূলে যান নমেষে। সেবার চৈ্র- 

সংক্তান্তিতে চড়কপৃজোর মেলায় কত সন্ব্যাসী এসেছে । অনেকে শিবের 

সাজ সেজেছে । তাদের মত লোকনাথও বাঘের ছাল পরে গায়ে ভম্ম মেখে 

হাতে 'তিশূল 'নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । এক দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠল 

সেই বালক শিবের শত্র কান্তিতে । যে দেখে সেই ম্ধ হয়ে যায়। 

এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে যায় । অন্ধকারে পথ হাঁরয়ে 

ফেলেন লোকনাথ । বাঁড় যেতে না পেরে একটা বটগাছের তলায় দাঁড়য়ে 

কাঁদতে থাকেন। একমনে শিবের কথা ভাবতে ভাবতে বলতে লাগলেন, 

হে বাবা ভোলানাথ, আঁম পথ হাঁরয়ে ফেলোছি, আম।কে পথ দৌঁথয়ে দাও। 

এমন সময় সহসা কোথা থেকে এক জটাজুটধারী সাধু এসে দাঁড়ালেন 

সামনে । সাধুর শহ্দ্র কান্তি থেকে এক উজ্জল আলোর ছটা বার হয়ে 

চারাদক আলোকিত করে তুলেছে । মাথার পিছনে ঠাকুর দেবতার মত 
এক গোলাকার 'দব্য জ্যোতি বিরাজ করছে । পথ আলো করে নীরবে 

আগে আগে যেতে লাগলেন সাধ । লোকনাথও 'নীরবে অনুসরণ করে 

যেতে লাগলেন তাঁকে । বাঁড়র কাছে আসতেই লোকনাথ দেখলেন, সহসা 
মাঁলয়ে গেল সেই সাধুর মুর্তিটি। 

একবার পাশের গাঁয়ে সপ্তাহব্যাপী নাচগান হবে শুনে সেখানে যাবার 

জন্য বায়না ধরলেন লোকনাথ । 

মা তখন বললেন, অত দূরে গিয়ে কাজ নেই। ফিরতে অনেক রাত 

হবে। আসাঁব ক করে ঃ তোর কি কোন ভয়-ডর নেই 2 
লোকনাথ বললেন, ভয় করবে কেন ? কোথাও রাত হয়ে গেলে তুমিই 

ত আলো হাতে লোক পাঠিয়ে দাও । সেই লোকই ত আমাকে বাঁড় পেখছে 
দেয় । লোকটাকে দেখতে ঠিক শিবের মত। 
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কথাটা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন মা। ভাবলেন, কোন ব্রন্ধদৈত্য নয় ত? 

বললেন, সাধুসন্ব্যাসীরা তোর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে । 

সেধার জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মেঘ বৃষ্টির কোন িহ 

নেই। সারা মাস ধরে চলছে দারুণ খরা । চাষীরা হাহাকার করছে । 

গ্রামবাসীরা ঠাকুর দেবতাকে কত ডাকছে । বান্গণ পাণ্ডতেরা যজ্ঞ করছেন। 

কন্তু কছুতেই কিছু হচ্ছে না। আকাশে মেঘের লেশমান্ন দেখা 'দচ্ছে 
না। রামৰানাইও চিন্তিত আর পাঁচজনের মত । বালক লোকনাথ একাঁদন 

বাবাকে বললেন: আমাদের যে শিবালঙ্গ আছেন তাঁকে মহাস্নান করালেই 

বৃঞ্টি হবে। খরা ষাবে। 

কথাটা শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন রামকানাই । এঁদকে 

লোকনাথ গাঁয়ের সবাইকে বলে এলেন ' চল সবাই, আমাদের বাড়ির শিব- 

ধলঙ্গের মাথায় জল ঢাল । তাহলেই বণন্ট হবে । কোন চিন্তা নেই। 

সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের নারী-পুরুষ সবাই জলপর্ণে পান্র নিয়ে হাজির হলো। 

বালক লোকনাথ সবার আগে “নমঃ শিবায়' বলে জল ঢালতেই অন্য সকলে 

জল ঢালতে লাগল শিবাঁলঙ্গের মাথায় । 

এইভাবে জলে*বর শিবকে মহাস্রান করাতেই সহসা ঘন কালো মেঘ 

দেখা দিল আকাশে । বাঁন্ট নামল মুষলধারে | চাষীদের ও গ্রামের সকলের 
সব ভাবনা দূর হয়ে গেল । তাদের পরিন্তাতা বালক লোকনাথের জয়জয়কার 

করছে গাঁয়ের সকলে। 

একাঁদন খেলার সময় লোকনাথ ছেলেদের এক এক জনের হাত টেনে 
[নয়ে হাত দেখতে থাকেন। এক একটা হাত দেখে বলতে থাকেন, না, 
তোর ভাগ্যে সন্ন্যাসী হওয়া নেই। তোর কপাল খারাপ। 

সন্ন্যাসী হওয়াটা ক করে মহাভাগ্যের কথা হবে, তা বুঝতে না পেরে 

ছেলেরা হাসাহাসি করতে থাকে । এমন সময় বেণীমাধব নামে একাটি ছেলে 

আগ্রহের সঙ্গে হাতটা বাঁড়য়ে দেয়। বলে, দেখ দোখ, আমার হাতটা, 

আম সন্ন্যাসী হতে চাই। 
লোকনাথ তার হাতটা ভাল করে দেখে বললেন, তোর সম্ধ্যাসী হওয়ার 

যোগ রয়েছে । তোর শিবদর্শন হতে পারে । ৃ্ 

যেণীমাধব বলল, তুই যোদন ঘর ছেড়ে সম্যাস নিয়ে বোরয়ে যাব, 
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আমি সৌঁদন তোর সঙ্গী হব। সোঁদন যেন তাঁড়য়ে দস নে আমায় । 

লোকনাথ বললেন, ঠিক আছে; তাই হবে ।. 

আজকাল মাঝে মাঝে চোখ বুজে ধ্যান করতে বসেন লোকনাথ । এক- 

দন তা দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, অমন করে ক করাঁছস ? 

লোকনাথ 'বিরন্ত হয়ে চেশচয়ে উঠলেন, আমার ধ্যানটা ভঙ্গ করে 

দলে ত? | 

চোখ বুজে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজাবে। 

ছেলের বয়স দশ পার হয়ে এগারয় পড়তেই কমলাদেবী একাঁদন 

রামকানাইকে ছেলের পৈতে দেবার কথা বললেন । 

সঙ্গে সঙ্গে রামকানাই ছুটে গেলেন পাঁণ্ডিতমশাইএর কাছে । আচার্ঘ 
ভগবান গাঙ্গলীও রাজী হয়ে গেলেন লোকনাথের উপনয়ন সংস্কার করতে । 

উপনয়ন সংস্কার শেষ হতেই দণ্ডাঁঘরে গিয়ে দণ্ডীবেশী লোকনাথকে 

ভগবান গাঙ্গুলী বললেন, আর কালক্ষেপ করা উঁচত হবে না লোকনাথ । 

চল, আমরা এখান বেরিয়ে পাঁড়। 

লোকনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাব ? 

ভগবান গাঙ্গুলী বললেন, গহত্যাগ করে তপস্যা করতে হবে । তোমাকে 

সন্্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে হবে লোকনাথ । 

এর পর রামকানাই ও কমলাদেবীকে ডেকে আচার্য গাঙ্গুলী মশাই 
বললেন, বাবা রামকানাই; মা কমলা, আমার উপর ঈশ্বরের যে আদেশ আছে, 
তা এবার পালন করতে হবে । আমাদের এবার বিদায় দাও। জগতের 

মঙ্গলের জন্য, ন্রিতাপজবালা জর্জারত অসংখ্য মানুষকে ম্াান্তর পথ দেখানোর 

জন্য, তোমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্য সন্যাস আশ্রম গ্রহণ 

করতে হবে লোকনাথকে । 

রামকানাই সবই জানেন, সবই বোঝেন । তান নিজে মনে মনে প্রস্তুত 
হয়ে স্মীকে বোঝাতে লাগলেন, আমিও জানি, তুমিও জান, এই ছেলে 
লোকনাথ যে মহতা রত উদযাপনের জন্য আঁবিভত হয়েছে, যে ব্রত 
উদ্যাপন আমাদের অন্য কোন পুত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরের অমোঘ 
ইচ্ছাতেই ওর জন্ম হয়েছে । সুতরাং ওকে যেতে দাও। আচার্ষ গাঙ্গুলী 
মশাইএর ইচ্ছা ও আমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক এতাঁদনে । দুঃখ করে 
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চোখের জল ফেলে ওর যাত্রাপথে বিত্ব সৃস্টি করো না। 

কমলাদেবীও বুঝলেন । নিজের মনকে শন্ত করে নিজেকে রোঝালেন, 

তাঁর ছেলে জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করবে- এ ত পরম 

সৌভাগ্যের কথা । এতে দুঃখের কি আছে ! তাছাড়া তাঁর ছেলে ত সাধারণ 

ছেলে নয়। 'তাঁন ভালভাবেই জানেন: তাঁর ছেলে মানবাঁশশ হলেও মহা- 

যোগী দেবাঁদদেব মহাদেবের অংশ থেকে তার জন্ম হয়েছে । দেবজ্যোতি- 

সম্ভূত এই বালক তাঁদের ঘরে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করলেও দেবকার্ধ তাকে 

সাধন করতেই হবে। 

উপনয়ন সংস্কার হয়েছে । কিন্তু শাস্ত্াচার অনহসারে এখনো ভিক্ষা 
গ্রহণ হয়ান। গভর্ধারণী মাকেই প্রথম ব্রতীভক্ষা দিতে হবে। তাই 
কমলাদেবী দণ্ডাঁঘরে প্রবেশ করতেই তাঁর সামনে এসে হাত পেতে “ভবতণ, 

1ভক্ষাং দেহ” বলে দাঁড়ালেন লোকনাথ | মা কমলাও স্নেহভরে তাঁর ছেলের 

ভিক্ষার ঝাল ভরে দিলেন। শত দুঃখের মাঝেও প্রাণভরে আশাবাদ 

করলেন । এক অটল সংকঙ্গে দ্ঢ় হয়ে নিশ্লভাবে নীরবে দাঁড়য়ে রইলেন 
রামকানাই। 

আর বিলম্বের কিছু নেই। বিদায়ের কাল সমাগত । আচার্ধ ভগবান 

গাঙ্গুলী ও দগ্ডসম্যাসবেশী বালক লোকনাথ প্রস্তৃুত। এমন সময় 

লোকনাথের খেলার সাথণী আবাল্য বন্ধ বেণীমাধব এসে হাঁজর । পরনে 

গোরিক বসন, ম:প্ডিত মস্তক; কাঁধে ভিক্ষার ঝাাীল। 
বেণীমাধব এসেই ব্যসতভাবে বলল, লোকনাথ, আমিও তোমাদের সঙ্গে 

যাব। আমিও সন্ন্যাসী হব। 

আচার্ধ ভগবান গাঙ্গুলী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি ? 

কেন সন্ন্যাসী হবে 2 
বেণীমাধব বলল, আমার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । লোকনাথ 

প্রায়ই সাধু সন্াসীদের কথা বলত । বলত, সন্যাসী হলে নাকি শিবদর্শন 

হয়। সেআমার হাত দেখে বলেছিল, আমারও নাকি সম্যাসী হবার যোগ 
আছে। সন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ্গ করার সময় সে আমায় সঙ্গে নেবে বলে 

কথা দিয়োছিল। আমার বয়স এগার । আজই আমার উপনয়ন সংস্কার 

হয়েছে । দন্ডীঘরে আমার মা আমাকে ব্রতাঁভক্ষা দিতেই আম লোকনাথের 
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কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম স্পম্ট, বেণী, আমি তোকে কথা 'দিয়োছলাম, যাবার 
সময় ডেকে নেব। আজ এখান আম বোঁরয়ে পড়াছ। যাব ত এখান 

আমাদের বাঁড় চলে আয়। সন্ন্যাসী হতে চাস ত দেরী কারস নে। দেখাব, 

সন্যাস' হবার কী মজা ! 

দুটি ঘটনার ক আশ্চর্য যোগাযোগ ! কি অপূর্ব একমীখনতা ! 

মহাত্্রানী, সত্যদ্রষ্টা গুরু ভগবান গাঙ্গুলী তাঁর দৃষ্টি বালকাঁশষ্যের দকে 

একদূষ্টে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন, কত সরল ও পাবন্রীচত্ত 

এই দুটি বালক ! কি প্রবল তাদের সম্াসরত গ্রহণের বাসনা ! দেবদর্শনের 

জন্য কত ব্যাকুল তাদের অন্তর ! মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 'দিয়ে 

বললেন, হে ঈমবর তোমাকে কোনাঁদন পাব না জাঁন না, তবে তোমার 

কৃপা ও করুণাতেই এদের আঁম িষ্যরূপে পেয়োছ। আমার দে বিশ্বাস, 
তোমাকে আমি সবতল্মভাবে না পেলেও এদের মধ্য দিয়েই একদিন তোমাকে 
পাব। এদের মধ্যেই তোমার মাহমাকে প্রত্যক্ষ করব ' এদের জন্যই সার্থক 

হয়ে উঠবে আমার জন্ম ও জীবন 

ঙ 

চিরাঁদনের মত ঘর ছেড়ে একি বারের জন্যও পিছন ফিরে না তাঁকয়ে 

ক্রমাগত সামনের দিকে এীঁগয়ে চলতে লাগলেন তিন জনে । আচার্য ভগবান 
গাঙ্গুলী আর তাঁর দুই বালক রক্ষচারী শিষ্য লোকনাথ ও বেণীমাধব । 

পথ চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। সায়ংসম্ধ্যার আর বেশী দৌর নেই। 

রাত কাটাবার মত একটা আশ্রয় দরকার । অথচ চারাঁদকে শুধু শন্য 

প্রান্তর । জনবসাঁতির কোন চিহ্ন নেই কোথাও । আরও কিছুদূর যাওয়ার 

পর বনের ধারে একটা পর্ণকুঁটির দেখে তার 'দকে এগিয়ে গেলেন আচার্য 

গাঙ্গুলী । 

কুঁটিরের ভতরে গিয়ে দেখেন কেউ নেই । বুঝলেন, কোন সাধু হয়ত 

এই কুঁটরে বাস করেন। এখন কোথাও গেছেন । যাই হোক, সায়ংসন্ধ্যাদ 

কার্ষের পর দুই শিষ্যকে নিয়ে বসে গায়ত্রীর অর্থ আলোচনা করতে 

লাগলেন আচার্য । এমন সময় কোথা থেকে এক বিরাট সাপ এসে ফণা 

বিদ্তার করে উপাঁস্হিত হলো তাদের সামনে । সাপাঁট 'কিচ্তু কোন ক্ষত 
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করল না তাঁদের। চ্হির হয়ে একদৃষ্টে দুই বালক ব্রক্মচারীর দিকে 
অনেকক্ষণ ধরে তাঁকয়ে থাকার পর 'তনবার প্রদাক্ষিণ করল তাঁদের ৷ তার 
পর আপনা থেকেই কুটির থেকে বেরিয়ে ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল । 
সত্য্রম্টা আচার্য বুঝলেন, এই নাগরাজ হয়ত সর্পদেহধারী কোন দব্য 

পুরুষ । এই নাগরাজের আকাঁস্মক আবিভবি ও অল্তর্ধানের ঘটনায় তাঁদের 

সর্বদেহ রোমান্চিত & সমগ্র অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠল । 
পর পর বারাঁদন শিষ্যদের নিয়ে সেই কুটিরেই কাটিয়ে দিলেন আচার্য 

ভগবান গাঙ্গুলী । সাধারণতঃ বার বছর গুরুগ্হে থেকে রক্গচর্য শিক্ষা 

করাই হলো শাস্ত্রাবাধ। তারপর গুরুগ্ৃহ থেকে রন্মচর্যের গাহ্স্হ জীবনে 

প্রবেশ করতে হয় । এই বারাঁদনে ব্রক্ষচর্য শিক্ষা শুরু হলো লোকনাথ 

আর বেণীমাধবের | বারাঁদন পর আচার্য তাঁদের ডেকে বললেন; তোমাদের 

ব্ন্মচর্য শিক্ষার এই সূচনা হলো মান্ত্র।. গাহ্স্হয জীবনে তোমরা ত আর 

ফিরবে না। তাই বাকি জীবনটাই ব্রহ্ষচর্য শিক্ষা করে যেতে হবে 

তোমাদের । 

কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা, এই বারাঁদনের প্রাতাঁদনই যখন গায়ত্রী মল 

[নিয়ে আলোচনায় বসেছেন তাঁরা, তখনই সেই নাগরাজ তাঁদের সামনে এসে 

উপস্হিত হয়েছে এবং কিছুক্ষণ স্হির হয়ে শোনার পর আপনা থেকেই 
বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে । 

যোঁদন গুরা কুটির ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, সেহাঁদন কুঁটিরের 

অধিকারী সাধু এসে উপাঁস্হত হলেন। কথাপ্রসঙ্গে মেই সর্পরাজের কথা 

তাঁকে জানানো হলো । তা শুনে 'বাঁস্মত হয়ে সাধ: আচার্য ভগবানকে 

বললেন, আপনার এই দুই শিষ্য খুবই ভাগ্যবান। আমি এ নাগরাজের 

দর্শনের আশায় এখানে এই কুটির বেধে বার বছর ধরে বাস করাছি। কিন্তু 

আজ পর্যন্ত তাঁর দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটল না। আসলে এ নাগরাজ 

হচ্ছেন এক 'দব্যজ্বানী মহাপুরুষ | স্বেচ্ছায় সর্প দেহ ধারণ করে সাধকদের 

কুপা করবার জন্য বিচরণ করছেন । কোন স:কাতির জোরে তাঁর দর্শন ও 
কৃপা লাভ আপনাদের ভাগ্যে ঘটল তা বুঝতে পারাছ না। ৰ 

এবার কুটির থেকে বিদায় নিয়ে গঙ্গার তাঁর ধরে ক্রমাগত এঁগয়ে চললেন 

তাঁরা। অবশেষে একাঁদন মহাজাগ্রত শান্তপাঁঠ কালীঘাটে এসে উপস্হিত 
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হলেন । দেকালে কালাঘাট ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা । অদূরে মহাশ্মশান 

কালনগঙ্গার তটে নির্জন কালামান্দির ৷ জটাজুটধারণ তান্নিক সাধ সন্যাসীরা 

এসে তন্মসাধনা করতেন মান্দরসংলগ্ন সেই মহাশ্মশানে ' তান্রিকেরা শব 
' শেয়াল কুকুরের দ্বারা পাঁরবৃত হয়ে তন্দসাধনা করতেন। বিশেষ করে 

অমাবস্যার 'দন সারারাত ধরে তাঁদের সাধনা চলে । এই সব তাঁল্দিকেরা 

কখনো উন্মাদের মত, কখনো 'িশাচের মত, আবার কখনো বা বালকের মত 

আচরণ করেন । 

1কন্তু ঘন জঙ্গলঘেরা এই মহা*মশানে ভয়ঙ্কর তাঁন্িকদের উন্মাদ বা 

[পশাচসুলভ আচরণ দেখেও কোন ভয় পান না এগার বছরের বালক লোকনাথ 

ও বেণীমাধব । ভয়-ডর ত নেই-ই, উল্টে অনেক সময় তাদের উত্যন্ত করেন 

নানাভাবে । ছেলেদীটর উপদ্ুূবে আঁতষ্ঠ হয়ে একসময় ভগবান গাঙ্গুলীর 

কাছে আভযোগ জানালেন তান্লকেরা । আচার্য গাঙ্গুলণ তাঁদের আভযোগ 

শুনে বললেন, আম এদের ঘরের মায়া ছাঁড়য়ে বার করে এনেছি। 

আপনারা সন্ব্যাসী, ওরাও সন্যাসী। আপনারা ইচ্ছামত ওদের গড়ে- 
পটে তোর করে নিন। 

একথা শুনে লোকনাথ ও বেণীমাধব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁদের 

গুরুর অসীম স্নেহমমতা দেখে এক অদ্ভূত পাঁরবর্তন দেখা দিল তাঁদের 

মনে। তান্তিকেরাও কোন কথ। বলতে পারলেন না। 

এরপর থেকে লোকনাথ ও বেণীমাধব দুজনেই সেই সব তান্তিকদের 

সেবায় তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁদের সাধনরহস্য জানবার জন্য তাঁদের 

ধর্মালোচনা শুনতে থাকেন তল্ময় হয়ে । এক একাদন সারারাত তাঁদের 

কাছেই থাকেন । বাইরে থেকে কোন সাধুসন্ন্যাসীকে আসতে দেখলেই 

তাদের সেবা করতে থাকেন পরম ভন্ত ও অনুগতের মত । আচার্য গাঙ্ুল। 

তাঁদের এই ভাবান্তর দেখে খুঁশ হলেন মনে মনে । 'তাঁন বুঝতে পারলেন, 

সাধুসম্যাসীদের প্রতি যতই তাদের আসীন্ত বাড়বে ততই বৈরাগ্যবাসনা 
নিবিড় ও দ্ঢ় হবে তাদের মনে । 

একাঁদন তাঁদের দুজনকে ডেকে আচার্য বললেন, আজই আমরা এখান 

থেকে বোরয়ে পড়ব। 

সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য দুজনকে নিয়ে অরণ্যপথে অজানার উদ্দেশ্যে বৌরয়ে 
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পড়লেন গুরু । পথের দ্ীদকে শুধু জল আর জন্গল। আঁবরাম পথ 
চলে চলে ক্লান্ত ও ক্ষুধাতৃফায় কাতর হয়ে পড়লেন তাঁরা । খাদ্য ও 

পানীয় জল পাবার কোন সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে আকুল হয়ে ভাবতে 

লাগলেন গুরু । ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন মনে মনে। 

এমন সময় কোথা থেকে এক সন্্যাসী এসে তাঁকে বললেন, এই দানা নাও, 

ক্ষধধা-তৃকা সব দূর হয়ে যাবে। 

সেই দানা দিয়েই মৃহ্তে কোথায় অদশ্য হয়ে গেলেন সেই সমন্যাসী । 
এঁদকে সাঁত্যই সেই দানা দু একাঁট মুখে দিতেই এক মুহূর্তে ক্ষধাতৃষা 

পথক্লান্তি সব দূর হয়ে গেল । আবার নতুন উদ্যমে পথ চলতে লাগলেন । 

গুরু তখন শিষ্যদের বললেন, শোন বাবারা, শুধু দেহের ক্ষুধাতৃষ্ঞা মিটে 

গেলেই হবে না। ব্যাকুলভাবে খঃজতে হবে ঈশ্বরকে । তার জন্য সাধনা 

করে ষেতে হবে । মাঁট খহড়ে হোক, পাহাড় ফাটিয়ে হোক, সাগর ছি“চে 

হোক সেই দুললভ ধনকে খবজে বার করতেই হবে । তোমাদের স্বরূপকে 
শচনতে হবে । আত্মাকে না চিনলে পরমাত্মাকে কখনই চিনতে পারবে না। 

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এক আশ্রমে এসে উঠলেন আচার্য গুরহদেব । 

তান স্হির করলেন, এবার যোগসাধনা শেখাতে হবে তাঁর শিষ্যদের । 
যোগসাধনার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে তরি শিষ্যদের । যোগসাধনায় 
জ্ঞানযোগ, ভীন্তযোগ, কর্ম যোগ প্রভাতি নানা প্রকারভেদ আছে । তারযে 

কোন একটিকে অবলম্বন করেই সাধনা করতে হবে। 

1তাঁন আরও বুঝলেন, তান নিজে দার্শীনক পাঁণ্ডত 'হসাবে জ্ঞান 

মার্গের সাধক । কিন্তু এই জ্ঞানমার্গ তাঁর এই দ:াট বালকশিষ্যের সাধনার 

সাঁঠক পথ নয়। নীরস জ্ঞানযোগের সাধনায় 'বশ্বরন্গান্ডের জ্ঞান হয়। 

জটিল দার্শীনক যান্তুতকের মাধ্যমে ঈশ্বরের আঁস্তত্ব প্রতিপন্ন হয় বটে, 

শকল্ত: প্রেমভান্ত ছাড়া ঈশবরদর্শন, ঈশবরের সায্জ্য, সামনপ্য বা সালোক্য 

লাভ করা যায় না। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের গ্রেমভান্তসমদ্ধ কর্ম মা 
চালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 

লোকনাথ এই সময় বললেন, গুরুদেব, আম নিরক্ষর মুর্খ । কর্মমার্গে 
সাধনা করার আগে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্হা করলে ভাল হয়। 

গুরুদেব বললেন, বাবা লোকনাথ, লেখাপড়া শেখার জন্য তোমাকে কল্ট 
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করতে হবে না। আমি যে শিক্ষা তোমায় দেব, তার প্রভাবে তোমার হবে 
অনন্ত শাদ্রজ্ঞান। তাছাড়া আমার প্রাত তোমার যে অপাঁরসীম ভান্ত, 
শ্রদ্ধা আছে, তাতে 'বিনা অধ্যয়নেই আমার সমস্ত বিদ্যা সঞ্চারিত হবে 
তোমার মধ্যে । 

গুরু ভগবান গাঙ্গুলী নিজে মহাজ্ঞানী দার্শানক ও যোগী হয়েও সা্ধি- 

লাভ করে জীবনকে ধন্য করতে পারেনান ৷ কারণ প্রেম, ভাঁন্ত ও ঈশ্বর- 

দর্শনের তেমন ব্যাকুলতা 'ছিল না তাঁর । তাই তিনি বুঝলেন, শাস্নজ্ঞান 
ও জ্ঞানযোগের সাধনায়, সাদ্ধলাভ করা লোকনাথের পক্ষে সম্ভব হতে 
পারে। কিন্তু ভীন্তবিহীন জ্ঞানযোগ বা কর্ম যোগের অনুজ্ঠানকালে চিত্ত- 
বৈকল্য উপাস্হত হতে পারে। ভান্তশূন্য যোগে যতক্ষণ সমাধি ততক্ষণই 
সাধক নিরাপদ থাকে । সমাধি শেষ হলে বা ধ্যানভঙ্গ হলে চিত্তে ইন্দ্রিয় 
কামনা বা কামাগ্ুর উদ্ভব হতে পারে এবং তখন সাধকের পতন ঘটতে 
পারে। কিন্তু ভান্তষুন্ত হয়ে যোগাদর অনুষ্ঠান করলে সাধক অবশ্যই 
মোক্ষলাভ করতে পারে। 

কিন্তু ভান্তযোগও সহজ ব্যাপার নয়। ভগবংকপা, সাধকের অকা্রম 

অনুরাগ আর শ্রদ্ধা ছাড়া ভান্তিলাভ হয় না। গুরুর উপদেশ লাভ করে 

অভ্যাসযোগ দ্বারা জ্ঞানে ও কর্মে 'সাঁদ্ধলাভ হতে পারে বটে, কিন্তু নিজে 

শ্রদ্ধাবান বা অনুরাগী না হলে গুরুর উপদেশ লাভ করেও ভীন্ততে 'সাদ্ধ- 

লাভ হয় না। সাধক শাস্তজ্ঞ ও যোমভ্যাসী হলেও ধান শুধু যোগাদ 

কার্ষেই রত, হৃদয়ে প্রেমভান্ত জাগাতে পারেনাঁন, তান যোগী হলেও 
ভগবংকৃপা লাভ করতে পারেন না। শগুকরাচার্ের মত জ্ঞানযোগী মহা- 

সাধক প্রথমে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করে তা প্রচার করলেও চূড়ান্ত 'সাদ্ধ 

লাভ করতে পারেননি । পরে দ্বৈতভাব আশ্রয় করেই প্রেমভীস্তর দ্বারা তাঁর 

হদয় সরস হয়। 

একমান্র ভন্তির অভাবে জ্ঞানযোগের সাধনায় আচার্য ভগবানের সমস্ত 

পারশ্রম ব্যর্থ হতে চলেছে । সে পারশ্রমের কোন মূল্য পানান। কিন্তু 

তান বুঝেছেন, লোকনাথের মধ্যে ভান্তর প্রবণতা আছে । ঈশ্বর দর্শনের 

ব্যাকুলতা আছে । সুতরাং ভান্তযুন্ত হয়ে লোকনাথ বিশহদ্ধ কর্ম যোগের 

সাধনা করলে তাতে 'সাঁদ্ধলাভ করবেই। 
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একাঁদন আচার্য ভগবান তাঁর দুই িষ্যকে বললেন, আজ আমি 

(তোমাদের পাতঞ্জলের কর্মযোগ শিক্ষা দেব । 

লোকনাথ তখন বললেন, পাতঞ্জলের কর্ম যোগ কি ? 

গুরু বললেন, তপস্যা, গুঁকারাদমন্ত্র জপ ও ঈশবরে সমস্ত কিছ; অর্পণ 

করাকেই পাতঞ্জলের কর্ম যোগ বলে। মনে রাখবে, তপস্যাবহীন ব্যান্তর 
যোগাসাদ্ধ হয় না। কর্মযোগ ঠিকমত সম্যক অন্যা্ঠত হলে সমাধি 

উৎপাদন করে আর আবদ্যা, আস্মতা, রাগ, দ্বেষ ও আঁভানিবেশ এই পাঁচ- 

রকম র্লেশকে শীন্তহীন করে । আঁবদ্যাঁদ ক্লেশ হীনবল হলে অপরাম্ট 
বা অসংমাশ্রত বৃদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান দঢ় হয়। তখন যোগজজ্ঞান 

উৎপন্ন হয় । তাতে সন্ত, রজ, তম এই গণন্যয়ের আঁধকার বা কার্যকারী 

শীল্ত 'বনম্ট হয় এবং ম্ান্ত জন্মাতে থাকে । এই আঁবদ্যাঁদ ক্লেশের 

নাশকেই চিত্তশীদ্ধ বলা হয়: রেশ কর্ম যোগ দ্বারা বিনাশের যোগ্য হলেই 
ভ্তানযোগদ্বারা তাদের সম্যক উচ্ছেদ করা যায়। 

এ পাঁচরকম ক্লেশই সমদ্ত অনর্থের মূল । এদের মধ্যে আঁবদ্যাই 

প্রধান এবং স্বয়ং বপর্যয়স্বর্প আর বাকি চারাঁট স্বয়ং 'ীবপর্যয়রপ নয়। 

তারা আঁবদ্যা থাকলেই থাকে এবং অবিদ্যা না থাকলে তারা থাকে না। 

এবার লোকনাথ জিন্ত্রাসা করলেন; আঁবদ্যা কি 2 

আচার্য ভগবান বললেন, আনত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শচ- 

তত্তান, দুঃখে সুখজ্ঞান আর অনাত্মায় আত্মজ্ঞানকে আঁবদ্যা বা অজ্ঞান বল 

হয়। পুরুষ চেতন ভোন্তা আর বদ্ধ অচেতন ভোগ্য এই উভয়ের অভেদ 

জ্ঞানকে আস্মিতা রেশ বলা হয় । ব্দাদ্ধই প্রকীতি, প:রুষ ও প্রকাতির িলন- 
কেই জীবভাব বলা হয়। সুখ বা সুখের উপায়ে আসীান্ত বা কামনাকে রাগ 
বলে। দ:ঃখ বা দুঃখের কারণে যে ক্রোধ হয় তাকে বলে দ্বেষ। পূর্ব পর্ব 

জন্মের মরণদ্ঃখ অনুভব করে বিজ্ঞ বা অজ্ঞ লোকের ষে মত্যুভয় হয় 
তাকেই বলা হয় আভাঁনবেশ। এটা হলো জন্মান্তরের সংস্কার। 

লোকনাথ আবার প্রশ্ব করলেন; সংস্কারর্প ব্লেশগুলিকে ক উচ্ছেদ 

করা যায় £ 

আচার্য ভগবান তার উত্তরে বলেন, পণ্চক্লেশের সঃখদখ ও মোহ- 
স্বরুপ স্হল বৃত্তিগ্ীলকে সংসারীদের ভোগ করতে হয়। কমযোগে 

ছ্ 
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তাদের ক্ষয় হয় ও তারা ত্যাগের যোগ্য হয় । কিন্তু যতাঁদন তারা একেবারে 

দূরীভূত না হয় সম্যক জ্ঞানরুপ ধ্যান করে যেতে হয়। 

আচার্য আরও বলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ থেকেই পুণ্যকর্মাশয় বা 

ধর্ম এবং অপুণ্যেকর্মীশয় বা অধর্ম উৎপন্ন হয়। এ কর্মাশয়ের কতকগাঁল 
দৃখ্টজন্সবেদনীয় অর্থাৎ যে জন্মে অন্নান্ঠত হয় সেই জন্মেই তাদের পাঁর- 

পাক বা ভোগ হয়। আবার কতকগর্গীল হলো অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ 

মৃত্যুর পর জন্মান্তরে ফল উৎপাদক করে। পর্টরেেশ থাকলেই ধমধির্মরূপ 

কর্মাশয়ের বিপাক হয়, ক্লেশর্প মূলের উচ্ছেদ হলে আর তা হয় না। 

আত্মজ্ঞান দ্বারা আবদ্যার ?বনাশ হলে কমশিয়ের নাশ অথাৎ কার্ধীবিমান্ত 

হয়। তার ফলে হয় চচত্তীবদান্ত। তখন পুরুষ গুণসমস্ত আঁতক্রম করে 

বা সত্ব রজ তম এই তিন গুণের অতীত হয়ে আপন চৈতন্যরুপে নির্মলভাবে 

অকহান করে। 

সোঁদনকার মত এইখানেই গুরুর উপদেশ সমাপ্ত হলো । পরান 

আবার আলোচনা শুরু হলে লোকনাথ প্রশ্ন করলেন; আচ্ছা গুরুদেব, সাধন 

ছাড়া ফি মোক্ষলাভের উপায় ববেকখ্যাতি সিদ্ধ হয়ে থাকে ? 

আচার্য বললেন, না বাবা, সাধন ছাড়া 'সীদ্ধ হয় না। এই সাধন মানে 

অষ্টাঙ্গ ষোগের অনত্ঠান। যোগাঙ্গ আটি-_ষম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 

প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। 

প্রথমে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চত্তবাঁত্তর নিরোধ করতে হবে। 

আঁহংসা, সত্য, অস্তেয় বা চুর না করা, ব্ক্ষানর্য ও অপারগ্রহ এই 

পাঁচাটিকে যম বলা হয়। আর যথার্থ বাক ও মনকে সত্য বলা হয়। তবে 

বাক্যের প্রয়োগ এমনভাবে করতে হবে, যাতে সমস্ত জীবের উপকার হয়, 

আনম্টের কারণ না হয়। 

লোকনাথ এই সময় প্রশ্ন করলেন, আনস্টকর বলে সত্য কথা না বললে 

সত্যরক্ষা হবে ককরে ? 

গুরু বললেন, পরের আনস্টকারক সত্য কথা বললে পণ্য হয় না। 

যাঁদ পরের আঁনস্ট হয়, তাহলে তাতে সত্যরক্ষা বা পণ্য হয় না। বরং পাপ 

হয়। যোগীর বাক্য অমোঘ হয়, কখনো অন্যথা হয় না। প্রাণে শাপ 

ও শাপদানের বারে এটই প্রমাণিত হয়। .শাস্ে বলে দঁি/পাল্লার এক? » 
111 ৮৫ তু 
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দিকে শত অশ্বমেধ বজ্ঞ আর একাঁদকে সত্যকে রেখে ওজন করলে সত্যের 
ভারই বেশী হয়। আবার অস্তেয় ব্রতাঁসাদ্ধ হলে অথাৎ স্বপুেও পরদ্বব্যে 

আঁভলাষ না হলে যোগার সংকল্প মান্রেই হাতের কাছে সমস্ত রত্ন উপাঁস্হত 
হয়। 

একবার গুরু মীননাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে নিয়ে পাঁরভ্রমণে বার হয়েছেন। 

মীননাথের বিষয়াসান্ত ছিল। বহমূল্য রত্ধাঁদ ছিল তাঁর সঙ্গে । কিছন্দুর 
চলার পর গোরক্ষনাথ বলল, প্রভূ, আপনার এ রত্বের বোঝাঁটি আমায় দিন, 

আমি তা বহন করে নিয়ে যাব। * 

মীননাথ বোঝাটি গোরক্ষনাথের হাতে দিলে সঙ্গে সঙ্গে গোরক্ষনাথ তা 

বনের মধ্যে ফেলে দিলেন । মীননাথ তা দেখে রোষাবিষ্ট হয়ে তিরস্কার 
করতে থাকলে গোরক্ষনাথ বলল, এর জন্য আপনি বিচলিত হচ্ছেন কেন £ 

এ সব রক্কের কী এমন মূল্য 2 প্রম্রাব করলেও তা থেকে এমন রত্ব পাওয়া 

যায়। এ কথার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য মীননাথ গোরক্ষনাথকে তা 

দেখাতে আদেশ করলেন। গোরক্ষনাথ তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব করল আর সাত্যিই 
সেই প্রম্্রাব থেকে ভূঁরি ভূর রত্ররাজি উৎপন্ন হলো। তা দেখে নিজের ভুল 
বুঝতে পেরে মীননাথ বললেন: বুঝলাম বিষয়বৈভব অনর্থের মূল। তার 

প্রকৃত কোন মূল্য নেই । 

আচার্য বলেন, আবার অপাঁরগ্রহ বা বৈরাগ্যা্সাদ্ধি হলে অতাঁত, বতমান 

ও ভাঁবষ্যং জন্মের বিবরণ জানা- যায়। প্রথমে সব জন্মাবষয়ে স্বরূপ 

জিজ্ঞাসা হয়। তারপর আপনা থেকেই জ্ঞানলাভ হয় । 

এবার শোন নিয়মের কথা । নিয়ম পাঁচপ্রকার- শোঁচ, সন্তোষ, তপস্যা, 
স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান। পাঁব্ত্র সাললে বাহ্য শরীরকে ধোঁত করার 
নাম শৌচ আর চিত্ত হতে রাগ দ্বেষ ইত্যাদকে দূর করার নাম অল্তঃশোচ। 

[বিষয়ভোগ হতে ইন্দ্রয়িনবাত্তই হলো সন্তোষ । সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষা, 
শীত গ্রীষ্মজানত দ্বন্দ সহ্য করাই হলো তপস্যা । মোক্ষ শাস্ন অধ্যয়ন ও 

গুঁকার জপকে বলা হয় স্বাধ্যায়। আর পরমে*্বরে সমস্ত কর্ম অর্পণ করার 
নাম হলো ঈশ্বর প্রাণধান। 

এবার লোকনাথ প্রাণায়ামের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অবশিষ্ট যোগাঙ্গ 
গল বুঝিয়ে দিলেন আচার্য । তান বললেন, সাধারণতঃ শ্বাস প্রদ্বাস 
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নয়ন্লণকেই প্রাণায়াম বলা হয়। এই প্রাণায়াম কার্ট তিনাট অংশে 

[বভন্ত । প্রাণবায়কে বার করে সেখানেই 'স্হির রাখাকে বেচক বলে । 

বাইরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করানোকে বলে পূরক। আবার বাইরের 

সেই বায়দুকে ভিতরে 'স্হির রাখাকে বলা কুম্ভক । এইভাবে শরীরের দূষিত 
বায়; বেরিয়ে গিয়ে পারশহদ্ধ বায়; অল্তরে প্রবেশ করে। এই জন্য 
প্রাণায়ামকে যোগের প্রধান অঙ্গ বলা হয়। 

1স্হরভাবে অনেকক্ষণ থাকলে যাতে কষ্ট হয় না, তাকে আসন বলা হয়। 

এই আসন নানা প্রকার_ পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, গোমূুখী আসন, 

স্বাস্তকাসন, দণ্ডাসন, পর্ধগকাসন ইত্যাঁদ। আসন দ্ধ হলে শীত 

গ্রীষ্মের কণ্ট হয় না। 

শব্দদৃশ্যাদি বিষয় থেকে চিত্ত নিবৃত্ত হলে হীন্দ্িয়গণও নবৃত্ত হয়ে 

চিত্তের অনুকরণ করে--একেই বলে প্রত্যাহার । প্রত্যাহার 'সাঁদ্ধ হলে 
হীন্দ্রয়জয় হয় এবং চিত্তের একাগ্রতা জন্মায় । 

এর পর আচার্য বললেন, যম, 'নয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার- এই 
পাঁচাট হলো যোগের বাঁহরঙ্গসাধন আর ধ্যান, ধারণা; সমাধি এগুলি হলো 

যোগের অন্তরঙ্গ সাধন । এগুলির কথা পরে বলব। এখন থেকে তোমাদের 

এই বাঁহরঙ্গ যোগ সাধন করতে হবে। 

তবে মনে রাখবে কঠোর ব্ক্ষচ্যই 'সিদ্ধ জীবনের মূল ভীত । হীল্দিয়- 

জয় করে উপস্হসংযম করলে বীর্যলাভ হয়, আঁনমাঁদ এম্বর্য লাভের ক্ষমতা 

জন্মায়। ব্ক্মচর্য ছাড়া যে তপস্যা, সে তপস্যা তপস্যাই নয়। 
গুরু আরও বললেন, মহাভারতের একলব্য, উপমনন্য ও উতজ্কের মত 

যাঁর মধ্যে গুরহতে ভান্তি নিষ্ঠা দেখা যায় 'তানিই প্রকৃত ও উপযুক্ত শিষ্য! 

এই গুরূভান্তর অর্থ হলো গরুতে পাঁরপূর্ণ আত্মসমর্পণ । প্রকৃত শিষ্ের 

কাছে গুরুই তার রক্ষচর্য, গুরুই তার সাধনা তার মোক্ষ ও গুরুই তার 

জীবন । সে শিষ্য গ্রুতত্ত্ুসাগরে একেবারে ডুবে যায়। 

আচার্য ভগবান এবার লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নিয়ে দুর্গম অরণ্য 

পথে পথ চলতে লাগলেন । ঘুরতে ঘুরতে এক 'নর্জন পাহাড়ের গঃপ্তমূখ 
দেখতে পেয়ে সেখানে আস্তানা পাতলেন। গন্হার পাশেই ছিল এক গভীর 

লোকনাথ ২ 
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পার্বত্য খাদ। তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলোছিল এক খরস্রোতা নদী । পরাদন 
সকালেই শিষ্যদের 1নয়ে সেই নদীতে সান করে এসে আচার্য তাঁদের বললেন, 

আজ আম তোমাদের ব্হ্ষচর্ধ বলত আচরণের অভ্যাস করাব। 

সোঁদন থেকেই লোকনাথ ও বেণীমাধবের কঠোর কৃচ্ছব্রত শুরু হলো । 
একই সঙ্গে চলল একনিন্ঠ সাধনা আর চরম আত্মত্যাগ । দুই শিষ্যকেই 

নো্ঠক ব্রহ্মচারী করে তোলার জন্য আচার্য তাঁদের একে একে নন্তর্ুত, 

একান্তরা, ন্রিরান্র, পণ্টাহ, নবরান্র, দ্বাদশাহ ও মাসাহ ব্রত উদ্যাপন করতে 

লাগলেন। নন্তররতে ব্রক্মচারীকে দিনের বেলায় উপোসী থেকে রাতে 

বরহ্মচর্যের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। একান্তরা ব্লতে অহোরান্র 

উপোস থেকে পরের 'দিন ব্রহ্মচারনকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। 'ন্ররান্ন ব্রতে 

তিন অহোরান্র উপোসী থেকে পরের দিন খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। পণ্চাহ 

ব্লতে পাঁচাদন এবং নবরান্র বলতে নয় হুহোরান্র উপবাস থাকার পর খাদ্যগ্রহণ 

করতে হয়। দ্বাদশাহে দ্বাদশ দিন আর মাসাহ ব্রতে একমাস উপবাসী 

থেকে একমাস পর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। 

দুই শিষ্যই এ সব ব্রত উদযাপন করতে লাগলেন । সব সময় খাওয়া 

দাওয়া, শোয়া-বসা প্রভাতি শিষ্যদের কৃচ্ছ:সাধনের সব কাজেতেই সজাগ দৃষ্টি 

রাখতেন আচার্য । 

তপস্যা আর কৃচ্ওসাধনের ফলে এক আশ্চর্য পাঁরবর্তন দেখা যায় 

লোকনাথের শরীরে । স্হির নিম্পন্দ সারা শরীর থেকে এক উজ্জবল আভা 
বার হচ্ছে, প্রশন্ত ললাট, উন্নত নাঁসকা, চোখদট উজ্জবল রন্তবর্ণ । 

আচার্ধ ভগবান লোকনাথের এই তপোদীপ্ত শরীরের দিকে লক্ষ্য করে 
ভাবলেন, এই স্হিতিই পরমাগাত। লোকনাথের এই 'স্হির ভাবই লক্ষ্যে 
পোছতে সহায়ক হবে তার, 

একাদন লোকনাথ গুরুকে বললেন, গুরুদেব, এই "দ্বিতীয়বার মাসাহ 

রতের সময় একাঁদন আমার মানসনেত্রে আমার পূবজন্মের এক অন্ভূত ছাঁবি 
ভেসে উঠেছিল । 

গুরু কৌতুহলা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বল, 'ি সে ছাবি 2 
লোকনাথ বললেন, তখন স্বপুর মত দেখতে পেলাম, বর্ধমান জেলার 

মধ্য 'দিয়ে দামোদর নদ কলকল শব্দে বয়ে চলেছে । এ নদের তারে 
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বেড়ুগাঁ নামে এক গ্রাম ৷ সেই গ্রামে এক বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁরবারে আঁম 

সাঁতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বিচরণ করাছ। আ'ম আমার ভাইদের মধ্যে 
ছোট । আঁববাঁহত। আমার প্রকীতি হচ্ছে, আম কারো সঙ্গে মাঁশনা । 

বেশী কথা বাল না। দশজনের সঙ্গে কোথাও যাই না । একা একা 'ির্জন 

ঘরে থাকতে ভালবাসি। এইভাবেই আমার জীবনের বেশীর ভাগ সময় 

কেটেছে । 

আচার্য ভগবান তখন কাগজ ও দোয়াত কলম এনে সমস্ত বস্তান্ত 

আগাগোড়া লিখে নিলেন। তারপর বললেন, বাবা লোকনাথ, আগামী 
কাল আমরা এ স্হান ত্যাগ করে পারিভ্রমণে বার হব। 

এইভাবে সাধনপথে অনেকখানি এগিয়ে লোকনাথ দেখতে পান যেন এক 

স্বচছ আয়না ফুটে উঠেছে তাঁর চোখের সামনে । আর সেই আয়নার মধ্যে 

দেখতে পেলেন তাঁর অতনঈত, বত'মান ও ভাঁবধ্যং জন্মের স্বরূপ । 

গু 

লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নয়ে এবার এক বন থেকে আর এক গভীর- 
তর বনে প্রবেশ করলেন আচার্য ভগবান । ঘুরতে ঘুরতে সহসা একাঁট 

পাঁরত্যন্ত কুটির দেখতে পেয়ে সেখানেই আস্তানা পাতবেন ঠক করলেন, 

সেই নির্জন নিস্তব্ধ বনের মধ্যে এই কুঁটিরেই কয়েকটা দিন কাটাবেন। 

রাঁন্রতে সামান্য কছু ফলমূল আহার করে শোয়ার ব্যবস্হা করতে 
লাগলেন। 

লোকনাথ বললেন, গুরুদেব আপান বেণীমাধবকে নিয়ে কুঁটিরের 'ভিতরে 

শয়ন করূন। আম বাইরের এই বারান্দায় শুয়ে পড়ে আজকের রাতটা 

কাটিয়ে নিই। 
গুরু তাতে সম্মত হলে লোকনাথ বারান্দাতেই একা শুয়ে পড়লেন। 

গভীর রাতে সহসা কোথা হতে একদল ডাকাত এসে উপাঁস্হত হলো সেই 

কুঁটিরের সামনে । লোকনাথ ঘ্াময়ে 'ছিলেন বলে ডাকাতরা তাঁকে দেখতে 
পায়ান। ডাকাতরা ডাকাতি করতে আসোঁন। তারা জানত কুঁটিরটা 

পাঁরত্যন্ত ৷ নন রানিরারসরানাযারলাগরারা রঃ 
বাটোয়ারা করতে । 
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ডাকাতের দল ঘরের (ভিতর ঢুকতে গিয়েই দেখতে পেল, গোঁরক বসন- 
ধারী এক সম্াসী শুয়ে আছে দরজার সামনে । তাদের মধ্যে একজন 

তখন চিৎকার করে বলল, এখানে আবার শুয়ে কে আছে? এই শালা ভাগ 

এখান থেকে। 

নতু সে কথার উত্তরে কোন সাড়াশব্দ পেল না ওরা । তখন লোক- 

নাথের খুব কাছে গিয়ে দেখল, পর্যকাসনে হাঁটুর উপর দুই বাহ: প্রসারিত 
করে স্হির যোগাসনে শুয়ে আছেন এক তরুণ তপস্বী। তাঁর গা থেকে 

জ্যোতি বার হচ্ছে। তখন তারা ঠিক করল, এই ছোকরা সাধুকে ওরা 
কেটে ফেলা । 

কিন্তু ডাকাতদের সদার বলল, না, আমার কথা শোন । সাধুকে হত্যা 

করলে আমাদের ক্ষাত হবে। 

অন্য ডাকাতরা বলল, ওকে ছেড়ে দিলেই বরং বিপদ হবে । কাকে গিয়ে 

খবর 'দয়ে বসবে কে জানে । 

এই বলে খোলা তরোয়াল নিয়ে এগয়ে গেল তারা । কিন্তু পরক্ষণেই 
ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল । মারতে গিয়ে কিছুতেই হাত তুলতে পারল না। 

ফলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়ে রইল বিমুঢ্ের মত। 
এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ ছে এল দঃটো বাঘ । তখন মাল পত্তর 

সব ফেলে রেখে পালিয়ে গেল ডাকাতরা । কিন্তু সদার পালাল না। সে 

উঠোনের এক পাশে দাঁড়য়ে রইল । ' কিন্তু বাঘ দুটো তার দিকে না এসে 

আবার বনের মধ্যে চলে গেল। 

এই সব ঘটনার কথা 'কিছই জানতে পারলেন না ষোগরত লোকনাথ । 

শনদ্রামগ্ন আচার্য ভগবান ও বেণীমাধবও কিছ? জানতে পারলেন না। কিন্তু 
সকালে উঠে তিন জনেই দেখতে গেলেন, একটি লোক কুঁটিরের সামনে 

দাঁড়য়ে আছে । তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তাঁরা । সেই লোকটিই 

ণছল ডাকাতদের সদাঁর । সে গতরাতের ঘটনার কথা সব বলল । 

আর একার্দন লোকনাথ আচার্যকে বললেন, গুরহদেব, আজ আমি সমস্ত 

রাত যোগাসনে বসে থাকব । আপাঁন ও বেণীমাধব আমার পাশে ঘ্মোবেন। 

আচার্য ভগবান আর বেণীমাধব পাশাপাশি শুয়ে ঘময়ে পড়লেন। 

আচার্ষের একপাশে যোগাসনে খাড়া হয়ে ধ্যান করতে লাগলেন লোকনাথ! 
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বনের 'হংম্র জন্তুদের গর্জন 'িছ-মান্র প্রবেশ করল না তাঁর কানে। 

ব্া্মমুহূর্তে আচার্য ভগবান উঠে পড়ে বেণীমাধবকে ডেকে তুললেন । 

এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল একটা প্রকাণ্ড বিষধর সাপ লোকনাথের গলা 

জাঁড়য়ে আছে। অথচ নিশ্চল 'নার্বকার ভাবে সমানে ধ্যান করে চলেছেন 

লোকনাথ । ব্যাপারটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন আচার্য । কোন কথা 

বলতে পারলেন না। গকছুক্ষণের মধ্যে সাপটা ধারে ধীরে লোকনাথের 

গলা থেকে নেমে বনের মধ্যে চলে গেল। 

এরপর একাঁদন সেই কুটির ছেড়ে যান্না শুর? করলেন আচার্য । এবার 

শিষ্যদের নিয়ে এক অচেনা জায়গায় এসে উঠলেন । সেখান থেকে একটু 
দূরে একাঁট নদী দৌখয়ে আচার্য লোকনাথকে বললেন, বাবা লোকনাথ, এ 

জায়গা কখনো দেখেছ কি 2 

লোকনাথের এবার মনে পড়ল, মাসাহরতের সময় এই জায়গা, এই নদীই 

দেখোঁছলেন তানি এবং সেকথা গরুকে তিনি বলোছিলেন। তিনি বললেন, 

গুরুদেব, অ।পনার কাছে যে নদের কথা বলোছলাম, এ সেই দামোদর নদ 

বলেই মনে হচ্ছে। 

এরপর তাঁরা তিনজনে বেড়ঃগাঁর সন্ধানে এগিয়ে চলেছেন। কিছুদূর 
যেতেই বেড়ঃগাঁ চিনতে পারলেন লোকনাথ । বেড়ঃগাঁর অশীতিপর বৃদ্ধেরা 

সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনতেন বললেন । তাঁরা সাীতানাথের কথা ষতই 
বলতে লাগলেন লোকনাথের সব কথা মনে পড়তে লাগল | এই বেড়:গাঁয়ে 

পূর্বজন্মে তান সীতানাথর্ূপে যা যা করেছিলেন সারা জীবনে তার সবই 
স্মরণ হলো তাঁর । এর থেকে বোঝা গেল, মাসাহব্রত উদ্যাপনকালে 
তান যে দৃশ্য দেখোছলেন তা অলীক স্বপুমান্র নয়। তা তাঁর পূর্বজন্মের 
উন্মোঁচত স্মতর চাঁকত বিকাশ। 

সেখান থেকে আবার শঃরু হলো পথ চলা । পথ চলতে চলতে এক 

গহন অরণ্যে পেশছতেই এক আশ্রমের সন্ধান পেয়ে সেখানেই কিছ] 'দিন 
কাটাবার সংকঞ্ করলেন আচার্য ভগবান। কতরকমের কাঁটপতঙ্গ ও 

হংস্্ জন্তু জানোয়ারে পাঁরপর্ণে জনকোলাহলশন্য সেই বনপ্রদেশে প্রাতকূল 

'পাঁরবেশে শিষ্যরা যাতে তাঁদের মনঃসংযম অটুট রেখে সাধনা করতে পারেন, 
তার জন্য সদাসতর্ক ও সচেষ্ট রইলেন আচার্ষ। 
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একাঁদন লোকনাথ বললেন, গরহদেব, এবার প্রণবরূপী শব্দব্রহ্গসাধন 
বিষয়ে কিছ? বলুন। 

তা শুনে আচার্য ভগ্ঘবান বললেন, মহাভারতে যাঁধান্ঠর বলেছেন, 

মানুষ জল্মকালে শদ্রজাতি থাকে, যখন উপনয়নাদ সংস্কার হয় তখন তাকে 

দ্বিজ বলা হয়। পরে 'তাঁন যখন বেদপাঠ করেন তখন তাঁকে বিগ্র বলা হয়। 
তারপর রন্ম অথাৎ প্রণবকে জানলে রাঙ্গণ হন। 

ব্হ্মা ওঙ্কারবাচক এই ওঙকার রন্ষের শব্দপ্রতনীক। ব্রন্ষের ধ্যয়মর্তি। 
কেন উপানষদে আছে, আত্মাকে ওগকারর্পে ধ্যান করবে। সত্ৃপ্রধান ও 
মায়াবচ্ছিন্ন হয়ে “ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্মাই, আম” এইভাবে ধ্যান করতে হবে । 

ব্হ্মসূন্রে আছে, ওঙকার সহায়ে বন্মধ্যান করলে ক্লমম্ণান্ত হয় এবং ব্রহ্মষলোক 

প্রাপ্তিদ্বারা বিদেহমান্ত লাভ করা যায়। ম.ণ্ডক উপাঁনষদে আছে ওগকারই 

ধন; আর জীবাত্মা শর । রব্রন্দএী শরের লক্ষ্য। প্রমাদশূন্য অথাৎ মায়া- 
1বিবাঁজত হয়ে এ লক্ষাভেদ করতে হবে। তারপর ব্রন্মরূপ লক্ষ্যের সঙ্গে 

আঁভন্ব হতে হবে। 

বন্ধ দপ্রকার- পরব্রহ্ম ও নিগ্ণ বর্ম আর অপররন্গ বা সগ্পরন্মগ । 

ব্রহ্ম যখন নিগর্ণ ও 'নীক্কয় থাকেন, যখন তান প্রকীতিতে আরোপিত না 

হন, তখন তাঁকে পরব্রহ্ধ বা পরপ্রণব বলা যায়। আর ব্রহ্ম যখন প্রকাঁতিতে 
উপাহত বা প্রকীতস্বরূপ হয়ে সন্ট করতে থাকেন, তখন তাঁকে অপরর্রহ্গ 

বা শব্দরন্ধ বলা হয়। এই দুইয়ের সমান্টকে মহাপ্রণব বলা হয়। 
আচার্ঘ ভগবান শিষ্যদুজনকে আরও বললেন, শোন বাবারা, এতাঁদন 

তোমরা প্রাণায়ামের সময় প্রণবের অর্থ না জেনেই প্রণব জপ করেছ। 

কন্তু প্রণবমন্দের অর্থ না জেনে ও মল্লচৈতন্য অবগত না হয়ে শতলক্ষ জপ 

করলেও সাধক মল্মসিদ্ধ হয় না। অ-উ-ম এই তিন বর্ণ মিলিত হয়ে ও 

মন্ত্র হয়। অ-কারের অর্থ জগতাপতা বা জগতের পালনকতা, উ-কারের 
অর্থ জগতের সংহারৰতাঁ আর ম-কারের অর্থ জগতের সস্টকতাঁ। এখানে 
আত্মশীন্তযুস্ত চৈতন্যময় ব্রক্গই প্রণবের সংজ্ঞা । ওগকার শব্দে পরব্রহ্গ ও 
অপররুদ্ধ দুই-ই বোঝায় । 

ওই প্রণব বা ওঙকারের সপ্ত অঙ্গ; চতুজ্পাদ, ত্রিস্হান আর পণ্চদেবতা 

আছে। সপ্ত অঙ্গ হলো, অ-কার, উ-কার, ম-কার, নাদ, বিন্হ, কলা বা মল 
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প্রীত ও কলাতাীঁত। চতুষ্পাদ হলো স্হূল, সক্ষম, বীজ ও সাক্ষী । 

ৃত্রসহান হলো, জাগ্রত-অবস্হা, স্বপ্াবস্হা ও সুষ্যাপ্ত-অবস্হা। আর প০- 

দেবতা হলেন, ব্্গা, বি, রূদ্রু, ঈশ্বর ও মহেশবর। এই অর্থ মেনে যান 
ওঙকার উপাসনা করেন, 'তাঁন এই উপাসনার দ্বারা যে ফল ইচ্ছা করেন, 

তাই লাভ করেন । 

পরের দন আবার আচার্য আলোচনায় বসতেই লোকনাথ বললেন, প্রণব 

সম্বন্ধে আলোচনাকালে আপনি ষটচক্রভেদের কথা বলেছিলেন । আজ এই 

ষটচন্র সম্বন্ধে বিদ্তাঁরত আলোচনা করুন । 

বেণীমাধবও এই কথায় সায় দিলেন । 
আচার্য ভগবান বললেন, আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে পণ জ্ঞানোন্দ্য়, 

? কর্মোন্দ্য়, পণপ্রাণ, মন ও বৃদ্ধি এই সতেরাঁট পদার্থে গাঠত আর 

একাঁট শরীর আছে । চক্ষুদ্বারা একে দেখা যায় না বলে সক্ষমশরীর বলা 

হয়। এই শরীরই হলো 'লিঙ্গশরীর । যোগীরা যোগবলে তা দেখতে পান । 

এই 'লঙ্গশরীর শোধন করার নাম ভূতশযাদ্ধ । এই ভূতশনদ্ধ একটি প্রধান 

যোগ । সংক্ষমশরীর বা লঙ্গশরীরে আঁধাঁন্ঠিত জীবত্মাকে নিবাত নি্কম্প 

দীপাঁশখার মত চিন্তা করে সুষমা পথে হৃদয় থেকে এনে তাকে মৃলাধারে 

কুলকুণ্ডাঁলনীর সঙ্গে একীভূত করতে হবে। এই কুলকুণ্ডাঁলনী যতক্ষণ 
মৃলাধার পদ্মে নীহত থাকেন ততক্ষণ মন্নাসাদ্ধ হয় না। যোগের দ্বারাই' 
তাঁকে জাগাতে হয়। এইকুণ্ডাঁলনী দেবী জাগাঁরত হলেই মন্ত্র অর্চনা 

ফলপ্রদ হয় এবং নানাবিধ বভূঁতি বা এশ্বর্যলাভ হয়। 

এর পর যোগের অন্যান্য করণীয়গুলি বুঝিয়ে দিলেন আচার্য । যোগের 

অভ্যাসকালে একাগ্রমনে আঙ্গুল নিয়ে হীন্দ্রিয়গুলিকে রুদ্ধ করতে হবে। 

দুট অঙ্গন্ত নিয়ে দুটি কান, তন দুটি নিয়ে দুই চোখ, মধ্যমা দুটি 

নয়ে দুই নাসারম্্ আর বাঁক আঙ্গুল নিয়ে মুখ দংঢ়ভাবে রুদ্ধ করতে 
হবে। তারপর আত্মা, প্রাণ ও মনের একত্ব চিন্তা করতে করতে বায়ুধারণ 

করতে হবে। 

এই যোগাভ্যাস করতে করতে ম.খাঁববর থেকে ক্রমে নানাবিধ ধান বার 

হবে। প্রথমে মত্ত ভ্রমরের ধান, পরে বাঁশি, কাঁস বা বীঁণার মত ধ্বাঁন, তার- 

পর ঘণ্টার মত ধ্যান, শেষে জলপূর্ণ ঘন মেঘের ধবাঁন বার হতে থাকবে। 



২৪ পরমপরুষ শ্রীপ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী 

ভাগবতের মূলকথা এই যে, জীবের যখন সর্বভূতে আত্মদর্শন হয় এবং 

সর্বভূতরূপে রন্গদর্শন হয়, তখনই জীব ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ আঁধগত হয় । 

তখন তাতে পরাভীন্ত জন্মে। তখন ভন্ত ও ভগবানের এক অচ্ছেদ্য নিত্য- 

মধুর সম্বন্ধ স্হাপিত হয়। 

গড 

এবার আচার্য ঠিক করলেন, তাঁর শষ্যদ:জনকে 1হমালয়ে 'নিয়ে যাবেন। 

কারণ তাঁরা চল্লিশ বছর ধরে রক্গচর্যাদ বাহরঙ্গ সাধনের অভ্যাস দ্বারা 
যোগের অন্তরঙ্গনাধন অথাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধর উপযনন্ত হয়ে উঠেছেন। 

এবার সাধনতীর্থ হমালয়ের পাঁরবেশে ধারণা, ধ্যানাঁদ দ্বারা ভগবন্দর্শন ও 

রহ্গপদ লাভ করতে পারবেন। 

1হমালয়ে যাবার আগে আচার্ধ তাঁর শিষ্যদের বললেন, শোন তোমরা, 

ভান্ত বিনা কি কর্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কোন যোগেই চিত্ত বিশহদ্ধ হয় না। 

কর্ম যোগ ও জ্ঞানযোগের অন্ঠানকালে হঠাৎ 'চিত্তবৈকল্য ধা বাধা উপাঁস্হত 

হতে পারে । কিন্তু ভন্তিযোগে তার “ভয় থাকে না। অনন্য ভান্তযোগে 
তাঁর স্মরণ নিলে ঈশ্বরই গুরুর্পে ভক্তের হৃদয়ে থেকে জ্ঞানরূপ দীপ 

1নয়ে ভক্তের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে দেন। ধ্যানযোগ ভীত যোগেরই অঙ্গ। 
ধ্যানযোগেও জ্ঞানলাভ হয়। এই জ্ঞানলাভ হলে সর্বত্র ভগবং-দর্শন হয়। 

এই জন্যই ভান্তকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পরুষার্থের উধ্র 

পণ্চম পুরুষার্থ বলা হয়েছে । 

এবার লোকনাথ প্রশ্ব করলেন, গুরুদেব, ঈ*বরই ত সকল যোগের 'সাদ্ধি 

দাতা । কত প্রকার 'সাদ্ধ যোগীরা লাভ করতে পারেন 2 

আচার্য বললেন, মৃখ্য ও গোৌঁণভেদে অষ্টাদশ প্রকার 'সাদ্ধ যোগীরা 

লাভ করতে পারেন। এর অস্টগ্রকার 'সাদ্ধ মুখ্য সিদ্ধি আর বাঁক দশাট 

গৌণ 'সা্ধ। প্রধান অষ্টাসাদ্ধর দ্বারা ঈ«বরের স্বারূপ্যের কিছু কম অকহা 
লাভ করা যায়। আর বাঁক দশাঁট 'সাদ্ধর সত্তগু্ণের উৎকর্ষ হয়। 

' প্রথমে অন্ট 'সাদ্ধর কথা শোন। দেহকে আঁতমান্র সক্ষম করার নাম 

আনমা সিদ্ধি। দেহকে বৃহৎ করার নাম মহিমা 'সাদ্ধ আর দেহকে খুব 
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বেশ লঘু করার নাম লাঁঘমা ?সাদ্ধি। সমস্ত প্রাণীদের হীন্দয়শান্তর সঙ্গে 
নিজের ইীন্ডদ্িয়শান্তর সম্বন্ধ স্হাপন করার নাম প্রাপ্তাসাদ্ধি। এীহক ও 

পারান্রক সকল তত্র অবগত হওয়ার নাম প্রাকাম্য 'সাম্ধ। কেমন করে 
ঈ*বরের উপর মায়াশান্ত কাজ করে এই সৃ্টি করে চলেছে, সেই তত 
জানার নাম ঈশিতা ?সাদ্ধ। সত্ত্বাদ গণযুস্ত সকল প্রকার বিষয় ভোগকে 

বশীভূত করে স্বাধীন থাকার নাম বাঁশতা 'সাদ্ধ । ইচ্ছান:সারে সকল সুখ 
ও কামনা পূরণ করার নামই হলো অন্টমণ 'সাদ্ধ কামবসায়িত্ব । 

ধারণা অবস্হায় ঈশবরকে ভাবনা করতে করতে যোগ ভক্তের এই আট- 

প্রকার স্বাভাঁবক 'সীদ্ধ হয়। বাঁক 'সীদ্ধগীলরও ধারণা অবস্হাতেই 
উদয় হয়। 

বাকি দশাঁট 'সদ্ধির মধ্যে প্রথমাঁটর নাম অনা্মমন্ত্রা অথাৎ যে ছয়াট 

দেহতরঙ্গ আছে আমাদের মধ্যে, তা জয়। এই ছয়াট তরঙ্গ হলো, ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মত্যু। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের তরঙ্গ, শোক ও 

মোহ মনের তরঙ্গ, জরা ও মত্যু বাহ্যদেশের তরঙ্গ । এই ছয়াঁট তরঙ্গই 
দেহকে ক্ষীণ ও বাদ্ধশীল করে। 

দ্বিতীয় সাদ্ধাটর নাম দূরশ্রবণ ও দর্শন অথাৎ ন্রিভুবনের সকল শব্দ 

শ্রবণ ও অদৃশ্য দর্শন হয়। তৃতীয় 'সাদ্ধর নাম হলো মনোজব অথাৎ মন 

দ্বারা কামনামান্র যেখানে খাঁশ গমন । চতুর্থ 'সাদ্ধর নাম কামর্প অর্থাৎ 

ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রাণী বা দেবমূর্তি ধারণ । পণ্ম 1সাঁদ্ধর নাম পরকায় 

প্রবেশন অথাৎ ইচ্ছামত অন্যের দেহে প্রবেশ । যন্ঠ 'সাদ্ধির নাম ইচ্ছামত 

বিনা ইচ্ছায় দৈব রোগাঁদতে মৃত্যুহীন হওয়া । সপ্তম 'সাদ্ধর নাম দেবগণের 
সঙ্গে ক্লীড়াকরণ। অস্টম 'সাঁদ্ধর নাম যথাসংকল্প 'সাদ্ধি অর্থাৎ সংকক্প 

মাই মনোবাঞ্চা পূরণ করা । নবম 'সাদ্ধর নাম অপ্রাতিহতা আজ্ঞা অথাৎ 

যে আদেশ বা আজ্ঞা কারো লঙ্ঘন করার ক্ষমতা থাকে না। দশম 'সা্ধর 

নাম অপ্রাতহতা গাঁত অথাঁৎ যে গাঁত কোন উপায়ে রুদ্ধ হয় না। 'কিল্তু এই 

সব ?সদ্ধি ঈশ্বরপ্রাপ্ত বা ঈশ্বরের প্রেমলাভের উপয্ত নয়। 

এ ছাড়া ধারণাসম্পন্ন যোগ্ীর আরো পাঁচাট সামান্য 'সাদ্ধ লাভ হয়ে 
থাকে । এই পাঁচটি 'সাদ্ধির প্রথম হলো ন্রিকালজ্ঞতা, দ্বিতীয় অদ্ধন্্বত্ব বা 

শীতোষফসহন, তৃতীয় পরচিত্তাভিজ্ঞতা অথাৎ পরের মনের কথা জানা, 
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চতুর্থ হলো স্তন্তনকরণ অথাৎ আগ, জল, সূর্য ও বিষাঁদকে 'নাক্্য় বা 
শান্তহীঁন করা, আর পণ্ম 'সাদ্ধর নাম হলো অপরাজয় অর্থাৎ কারো দ্বারা 
অভিভূত না হওয়া । 

আচার্য ভগবান বললেন, যোগ ও ধারণাবলে যোগণগণ ঈশ্বরকে উপাস্য- 

রূপে অন্তরে ধারণা করলে অন্যান্য 'সাঁদ্ধর সঙ্গে আগে বার্ণত সমস্ত 

'সাম্ধই লাভ করে থাকেন। লোকনাথ, তুমি ও বেণীমাধব চাঁল্পিশ বছর ধরে 

ঈশ্বরের জ্ঞানসকল গ্রহণ করবার জন্য হীন্দ্রিয়গলকে জয় করতে চেষ্টা 

করেছ। আসাঁন্তকে দমন ও *বাসাঁদকে জয় করতে চেণ্টা করেছ । আম 

জানি, তোমরা ঈশ্বরের ধারণাবলে এমন অবস্হা লাভ করতে পারবে এ সব 

সাঁদ্ধগূলি অন্যের পক্ষে সুদুললভ হলেও তোমরা সহজেই ভোগ করতে 

পারবে। 

তবে মনে রাখবে, যোগীগণ এ সব সাদ্ধিলাভ করলে তার দ্বারা শুধু 

কালজনিত কর্মফলভোগ থেকে স্বাধীন থাকা যায় মান্র। তবে ভন্ত যোগী- 

গণের এ সব 'সাদ্ধর প্রাতি বেশী দম্ট থাকলে ঈম*বরপ্রেমলাভ হয় না। 

সাঁদ্ধর অর্থ হলো যোগের দ্বারা কাল ও কর্মকে অধীন বা বশীভূত করার 
জন্য অভ্যাস। কিন্তু মনে রাখবে, একমান্র ঈমবরই কাল, কর্ম ও সকল 
পি্ধির আশ্রয়। সুতরাং ঈশ্বরে ভান্তষুন্ত হলেই ভন্তের সকল কামনা 

পৃরণ হয়। দার্শানক যোগী বা জ্ঞানী যোগণ শুধু বিভীতভোগই করে 
থাকেন। কিন্তু ভন্তযোগী বিভুতির সঙ্গে মুন্ত ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের 

স্বার্প্যাদি মুক্তিও লাভ করতে পারেন। তাই জ্ঞানীযোগণ থেকে ভন্ত 

যোগী শ্রেষ্ঠ । আবার ভন্তযোগী থেকে কেবল ভগবং স্বরূপানন্দ ভোগকারী 

প্রেমিক ভন্ত শ্রেম্। প্রেমিক ভন্তের কাছে এ সব 'বিভীত 'ববুস্বরপ। 

কারণ এ সব 'বিভূতির ফলভোগ মন ও চিত্ত মগ্ন থাকলে কিছ:মান্র প্রেমানন্দ 
অনুভব হতে পারে না। ভাঁন্ত লাভ হলেই সমস্ত জ্ঞান ও সকল সাধনার 

শেষ হয় । ভগবৎ ভীন্তই জ্ঞান ও কর্ম যোগাদি সমস্ত 'সাদ্ধর মূলস্বর্প | 

এইভাবে এই বিষয়ে উপদেশের উপসংহার করলেন । এর পর হ্মালয়ে 

যাবার মনস্হ করলেন ভগবান আচার্য । সেখানেই সাধনার শেষস্তরে' 

উপনীত হবেন তাঁর শিষ্যদ্বয় ৷ 
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গু 

[দনকতক পরই গহমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা হলো শুরু । বহাাঁদন ধরে 

ক্রমাগত পথ চলার পর তাঁরা দেখতে পেলেন পর্ব তরাজ হিমালয়ের চির- 

তুষারাবৃত শিখরদেশ। এই সেই তপোভূমি পাঁবন্র হিমালয় যার কন্দরে 
কন্দরে কত যোগ, কত বিদ্ধ সাধক সদীর্ঘকালীন তপস্যায় মগ হয়ে, 

আছেন। 

অধ্যাত্সসাধনার চূড়ান্ত সম্পদ অর্জন করার জন্য অক্লান্তভাবে এাগয়ে 

চলেছেন দুই সাধক লোকনাথ ও বেণীমাধব। সঙ্গে তাঁদের জ্ঞানদাতা ও 

দুর্গম অধ্যাজলোকের পথপ্রদর্শক গুরু । কত 'সিদ্ধযোগট মহাত্মাদের লীলা- 

ভাঁম চিরপাবন্র হিমালয়ের আঁকাবাঁকা বনপথ 'দয়ে পথ চলতে চলতে সৌঁদন 

সন্ধ্যা হয়ে এল। শেষ অপরাহর অন্তরাগ এক অপরূপ সমারোহে যেন 

আঁলাম্পত হয়ে আছে তুষারমৌল উত্তঙ্গ গারশুঙ্গগ্ীলতে । সুবিশাল 

পবতমালার সেই সার সার শিখরদেশগলি মাথায় তুষারম:কুট পরে 

উঠে গেছে দুর উধর্বলোকে নীল আকাশের মহাশন্যতায়। লোকনাথ ও 
বেণীমাধব আত্মীবস্মৃত হয়ে মুগ্ধ দ্টিতে তাঁকয়ে আছেন সেই অদ্ট* 

পূর্ব মহান দৃশ্যের দিকে। 

এমন সময় অকস্মাৎ সেই নির্জন নিস্তব্ধ পার্বত্যলোক কাঁম্পত করে 

ধবানত হলো কার কণ্ঠস্বর, বাবা লোকনাথ, বাবা বেণীমাধব। 

' পরক্ষণেই তাঁরা দেখতে পেলেন অদ:রে পর্ব তগূহার দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে 

আছেন তেজঃপনঞ্রকলেবর জটাজু্টধারী দুই যোগী সন্ব্যাসী । মনে হলো, 

এ দুই সন্ন্যাসী যেন তাঁদেরই জন্য অপেক্ষা করাছলেন এতক্ষণ । 

আচার্য ভগবানের ইীঙ্গতে লোকনাথ ও বেণীমাধব এগয়ে গেলেন তাঁদের 
কাছে। ভাীন্তভরে প্রণাম করলেন তাঁদের ৷ ক্ষণকাল পরে সেই দুই সম্াসীর 

সঙ্গে আচার্য ভগবান তাঁর দুই শিষ্কে নিয়ে এাগয়ে গেলেন সেই গুহার 

অভ্যন্তরে। 

সেই দুজন যোগাসদ্ধ সম্নযাসীর কাছেই দিন কাটাতে লাগলেন লোকনাথ 
ও বেণীমাধব। তাঁদের একজনকে বঝড়ঠাকুর আর অন্যজনকে ছোট ঠাকুর, 

বলে ডাকতেন তাঁরা । তাঁদের কাছে আবার নূতন করে যোগানুষ্ঠান শিখতে, 
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লাগলেন লোকনাথ ও বেণীমাধব। একাঁদন তাঁরা বললেন, দেখ লোকনাথ, 

তোমাদের শরীরে রন্তুকাঁণকা থাকবে না। তাতে তোমরা কিন্তু ভয় 

পাবে না। 

এই কথা বলেই তাঁরা তখন দায় নিলেন । 

সমানে চলতে লাগল যোগানুজ্ঠান। বিরামহীন ক্লান্তাবহীন যোগ- 

সাধনা আর সুকঠোর কৃচ্ছঃব্রতপালন। যোগাসনই হয়ে উঠল দুই যোগীর 

জীবনের একমান্র অবলম্বন । 

এই সাধনকালে কোন কোন দিন আহার জুটত না। কোন কোন 'দিন 

শুধু ফল ও কন্দমৃল খেয়ে থাকতে হত । শরীরের উপর বরফ জমত । আবার 

সে বরফ গলে জল হয়ে যেত। এইভাবে দীর্ঘকাল প্রায় পণ্চাশ বছর ধরে 

কৃচ্ছঃসাধনার কঠোরতার মধ্য য়ে দুই সমর্থ যোগী লোকনাথ ও বেণীমাধব 

এগয়ে যেতে লাগলেন পসাদ্ধিলাভের পথে। অবশেষে দুজনেই যখন সাধ 
লাভ করলেন, তখন দুজনেরই বয়স নব্বই বছর আর তাঁদের গুরু আচার্য 

ভগবানের বয়স দেড়শো বছর । 

সাদ্ধলাভের পর লোকনাথ বুঝলেন, তাঁর গুরু আচার্য ভগবান তখনো 

'সাদ্ধলাভ করতে পারেননি । যে গরু নিজে কত দুঃখ কম্ট সহ্য করে 

এমন কি নিজের জীবন তুচ্ছ করে তাঁকে এই সাধনমার্গের সবেচ্চি স্তরে 
উন্নীত করেছেন, যাঁর অশেষ স্নেহ ও কপাবলে তান আজ এই 'সাদ্ধিলাভ 

করতে সমর্থ হলেন, সেই গুরু আজও পড়ে রইলেন সাধনমার্গের 

নিমস্তরে | 
গঃরুর অবদ্হা উপলাব্ধ করে কাতর কণ্ঠে করিতে কাঁদতে বললেন 

লোকনাথ, গুরঃদেব, আর্পনি অসীম কম্ট স্বীকার করে আমাকে পাঁরন্রাণ 

করলেন, অথচ আর্পান নিজে এখনো সেই অবস্হাতেই পড়ে রয়েছেন। তা 

দেখে আম যে আর ধৈর্ধধারণ করতে পারাছ না। 

[সদ্ধযোগী সুযোগ্য শিষ্য লোকনাথের কথা শুনে আচার্য বললেন, বাবা 

লোকনাথ, আম চিরকালই জ্ঞানমাগ্াবলম্বী। কর্মমার্গ অবলম্বন করে 

কখনো 'সাদ্ধলাভের চেষ্টা কাঁরান। এখন কমণমার্গে এই অপার ?সাম্ 

লাভ দেখে 'বাস্মত হচ্ছি। আম শীঘ্রই দেহত্যাগ করে আবার জন্ম গ্রহণ 
করর। তখন তুমি আমাকে কর্মমার্গে পারচালিত করে আমার উদ্ধারের 
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বিধান করবে। 

লোকনাথ একথা শুনে বললেন, তাই হবে গুরুদেব, আম আপনার 

জন্য অপেক্ষা করব। 

এই বলে গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে যযন্তকরে দাঁড়য়ে রইলেন 

লোকনাথ । এই অদ্ভুত গুরহীশষ্য-লীলা থেকে বোঝা যায়। গুরু অশীসদ্ধ 

হলেও তান 'শিষ্যকে প্রকৃত সাধনমার্গ দোঁখয়ে তাঁকে পরমপদ প্রাপ্ত বা 
যোগাঁসাদ্ধলাভের আঁধকারী করে তুলতে পারেন। গদর অ-সিদ্ধ হলেও 
তিনি রন্ষের পরম পদ দেখিয়ে দেন। এই গুরুখণ প্মরণপূবর্বক গর 

ভগবানের জন্মান্তরের ভার গ্রহণ করলেন লোকনাথ । 

আচার্য ভগবান এবার বললেন, বাবা লোকনাথ, তোমাকে এবার সন্ন্যাস 

নিতে হবে। 

একথা শুনে কিছুটা আশ্চর্য হলেন লোকনাথ । কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা 

করতে সাহস পেলেন না। 

আচায আবার বলতে লাগলেন, বাবা লোকনাথ, তোমার জন্মদাতা 
পিতার অভিলাষ পূর্ণ করো এবার । এখন যৌগক সাধনার শেষ হয়েছে 

তোমার | এবার প্ররজ্যা গ্রহণ করতে হবে অথাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করে 

পরিভ্রমণ করতে হবে। তোমার পিতা রামকানাই ঘোষালের আভিলাষ ছিল 
এই যে, তাঁর বংশের কেউ যাঁদ সন্ন্যাসী হন, তাহলে তাঁর কৃলের উদ্ধার 
সাধন হবে! আর এই জন্যই তান উপনয়নের পর দণ্ডীঘরেই তোমাকে 
বদায় দিয়োছলেন । তোমার পিতা আমার কাছে প্রায়ই উপনিষদের সেই 

শোকটি উচ্চারণ করতেন । 

ষাঁন্টং কুলান্যতীতাতি ষাঁন্টমাগামিকাঁন চ। 

কুলানুদ্ধরতে প্রাজ্ঞ সন্ব্যাস্তামাত যো বদেৎ ॥ 

অথাঁং ষে প্রাজ্ঞ বলেন, আম বোঁদক সম্যাস 'নিয়োছ, তান অতাঁত 

ষাটকুল ও আগামী ষাটকূল উদ্ধার করেন। 

'হন্দুধর্মে বাবধ রকমের সন্ন্যাস আছে। যেমন বোদক, তাল্নিক, 
বৈষব, উদাসী । এদের মধ্যে বোদক সম্যাস সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ । 

উপানষদে আছে, সূর্যদেব বোৌদক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী দেখে পথ ছেড়ে দিয়ে 
বলেন, ইনি আমার মণ্ডল ভেদ করে পররব্রন্মে মালত হবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে 
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আছে, যে ব্রাহ্মণ ক্রামক যোগসাধনার শেষে প্রব্রজ্যা অথাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন 

করে পাঁররাজন করেন, 'তাঁন ইহলোকেই সমস্ত পাপ হতে বমব্ন্ত হয়ে 

পরব্রন্দে মিলিত হন। 
পাঁরশেষে আচার্য ভগবান বললেন, যাই হোক, শোন লোকনাথ, আম 

আগামী কালই তোমাকে স্যাস দঈক্ষা দেব । 
পরাদনই শুভ মুহূর্তে যথাশাস্ত বিরজাহোমে শিখাস্ত্রের আহত 

দান করা হলো। সদ্ধপুরুষ লোকনাথকে সন্যাসাশ্রমে দীক্ষা দিলেন 

আচার্য ভগবান। নূতন নামকরণ হলো, লোকনাথ রন্ষচারণ । 

দীক্ষাদানের পর আচার্য বললেন, শোন লোকনাথ, তুম 1সাদ্ধলাভ 

করেছ বটে, কিন্ত তোমার জীবনের প্রধান কর্ম ও মহৎ উদ্দেশ্য এখনে! 

বাঁক। 

লোকনাথ তখন বললেন, বলুন গুরঃদেব, কি সেই কর্ম'ও মহৎ উদ্দেশ্য। 

আর তা কেমন করে আম সাধন করব ? 

আচার্য বললেন; সেই উদ্দেশ্য হলো লোকাঁশিক্ষা । প্রায়ই দেখা যায়, 
মুনিরা নির্জনে মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করেন। তাঁরা সাধারণ লোকের 

দিকে দৃন্ট দেন না। তাঁরা পরার্থানত্ঠ নন, স্বার্থপর । গাীতায় বলা 
হয়েছে, কর্ম যোগের উদ্দেশ্য হলো, জীবলোককে ভাগবত জীবনের উদ্দেশ্য 

দেখিয়ে ভাগবতধমা করা । এই জন্যই অবতারগণ বা অবতারকজ্প দেব- 
মানবগণ বুগে ঝুগে অবতীর্ণ হন ইহলোকে । যাঁদের দ্বারা ঈশ্বর লোক- 
[শক্ষা দিতে চান, তাঁদের সন্যাসী হতে হয়। 

ঈ*্বরকোঁটি ও জীবকোটি-.এই দুই ধরণের সাধক আছেন। জীব- 

কোটির সাধকেরা সাধনার দ্বারা ঈশ্বরলাভের পর আর সাধারণ মানুষের 
কাছে ?ফরে আসেন না। কিন্তু ঈশবরকোটির সাধকেরা ঈশ্বরলাভের পরে 
স্বেচ্ছায় বা ঈশ্বরের আদেশে লোকাঁশক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে 
নেমে আসেন। 

ব্যাসপ্র শকদেব 'নার্বকজ্প সমাধিতে মগ্ু হয়ে ছিলেন জড়কতুর 
মত। ভগবান শ:কদেবকে নিয়ে লোকিক্ষা দেওয়ার জন্য নারদকে পাঠিয়ে 
দিলেন তাঁর কাছে। পরাক্ষিংকে ভাগবত শোনাতে হবে। লোকশিক্ষা 
দতে হবে। নারদ গিয়ে দেখলেন, শদকদেব আছেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্হায় |. 
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তান তখন বাঁণা বাজিয়ে শ্রীহরির রূপ চারটি শোকে বর্ণনা করলেন। 
শুকদেবের সমাধি ভঙ্গ হলো। সমাধির পর হৃদয়মধ্যে দর্শন করলেন 
ভগবান শ্রীহরির 'চন্ময় রূপ । শুকদেব ঈ*বরকোঁটর সাধক । শঙ্করাচার্যও 

বন্মাজ্তান লাভ করার পর সুউচ্চ অধ্যাত্মলোক হতে লোকশি্ষার জন্য নেমে 
এসোঁছলেন। 

তারপর ভন্নবান আচার্য আবার বললেন, বাবা লোকনাথ, তোমার মহৎ 
উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তোমাকে ভারতবর্ষের অধঃপাঁতত মানবজাতির 
সামনে পর্ণত্বের আদর্শ তুলে ধরতে হবে। যে জাতির যে সমাজের কল্যাণে 
নিজেকে নিয়োজিত করবে; সেই জাতি ও সমাজের ধর্ম ও নীতিগত বিষয়- 
গুঁলর পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হবে। এই ভারতভূঁমি হলো 'হন্দু মুসল- 

মানের দেশ । সেজন্য হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মগত 'বিষয়- 
গযীলও জানতে হবে তোমাকে । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমাকে আমার 
সঙ্গে কাবুল গিয়ে কোরাণ শারফ শিখতে হবে। 

এর পর আচার্য ভগবান তাঁর দুই শিষ্যকে নিয়ে কাবুল যাত্রা করলেন। 
কয়েকমাস পথ চলার পর কাবুলে গিয়ে বিখ্যাত পারাঁপক কাব মোল্লা সাদী'র 
বাঁড়তে উঠলেন। 

মোলা সাদর বাঁড় ছিল িরাজনগরে ৷ পুরো একাঁট বছর ধরে সেখানে 

কোরাণ শরিফ 'শিক্ষা চলল । 

একদন আচার্য ভগবান লোকনাথকে বললেন, শোন লোকনাথ, আম 
শীঘ্রই দেহত্যাগ করব। তবে এখানে নয়। 

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন লোকনাথ । নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা 

করলেন, তবে কোথায় গুরুদেব ? 

আচার্য বললেনঃ যে পরী সুরপুরী থেকেও শ্রেষ্ঠ, যে মণীস্তক্ষেত্রে 

কীমিকীটাঁদ পর্ধন্ত প্রাণী দেহত্যাগমান্েই দ্লভ ম্যান্ত লাভ করে, 
ভাগীরধাঁবিধৌত সেই পণ্যভূমি শগ্কর-রাজধাননী বারাণসীতেই দেহত্যাগ 
করব আম । 

ব্রহ্মচারী লোকনাথ বললেন, গুরুদেব, প:ণ্যভূমি বারাণসী ও কাশী- 

ধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আপনি কিছ? বলঃন। 

আচার্য বললেন, আঁস ও বরুণা নদীর সঙ্গম হওয়ায় কাশীপরী 
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বারাণসী নামেও বিখ্যাত। এই কাশীতে চক্রসরোবরে, মাণিকর্ণিকা ও 

সরধুনী মিলিত হয়েছে । বরুণা, আপি ও স্বর্গনদী জাহবীর সংসর্গে এই 
এই স্হান হয়ে উঠেছে সর্বসন্তাপসংহারণী, সর্বদুঃখাঁবনাশনী | 

লোকনাথ এবার প্রশ্ব করলেন, গুরঃদেব, কাশঈধামের এত মাঁহমা কি 

জন্য ঃ এই কাশীক্ষেত্র পাঁথবীতে কতকাল থেকে আত 'বখ্যাত হয়েছে £ 

কেনই বা এর নাম আঁবমুক্তধাম 2 কি জন্যই বা এক্ষেত্র মোক্ষপ্রদ 2 কেনই 

বা মাঁণকার্ণকা ভ্রিলোকপজ্যা 2 স্বর্গনদী সরধুনী গঙ্গাই বাকোন কাল 

থেকে অবস্হান করেছেন এখানে £ 

আচার্য ভগবান বললেন, যে প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলপ্রাবত হয়, 

সে সময়ে দেবাদিদেব মহাদেবের ব্রিশলের উপর কাশীধাম অবাঁস্হত ছিল 

মহাপ্রলয় শেষে মহাদেব তাঁর পদতল দ্বারা এই কাশবক্ষেত্রকে নির্মাণ করেন। 

পণ্ুক্রোশ পাঁরামত এই কাশীধামে মহাদেব ও পার্বতী সর্বদাই বিহার 

করেন । প্রলয়কালেও তাঁরা কাশনধাম ত্যাগ করেন না। এই জন্যই পাঁণ্ডতগণ 

কাশীধামকে আধমনন্তধাম বলে কীর্তন করেন । 

এই আনন্দকাননে বহার করার সময় হরপার্ব তাঁর ইচ্ছা হলো অন্য আর 

কারোকে সন্টি করার । মহাদেব তখন দেবী ভগগবতীর সঙ্গে একবার 

বামভাগে কটাক্ষপাত করলেন । তাতে 'ভ্রলোকসঃন্দর সত্গুণসম্পন্ন অপূর্ব 

এক পুরুষোত্তমের জন্ম হলো । সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করে মহাদেব 

বললেন, হে অচ্যুত, তুমি মহাবিষফ হও । 

তারপর সেই মহাবিঞু তাঁর চক্রদ্বারা এক রমণাঁয় পুজ্কারিশী খনন করে 

তা ধর্মর্প সাললে পূর্ণ করেন। তারপর সেই মহাবিষ্ণ চক্রপ:স্কারিণীর 

তীরে পণ্চাশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলেন । তখন মহাদেব 

তপোতেজে প্রদীপ্ত মহাবিুকে দেখে বললেন, হে বিষ, আর তপস্যা না 

করে এবার বর চাও। 
চতুর্ভূজ 'বঞ্চ? বললেন, হে দেবাঁদিদেব মহেশ্বর, আমি ভবানীর সঙ্গে 

আপনাকে সর্বদা দেখতে আঁভলাষ কারি। টা 

মহাদেব তাঁকে সেই বর দান করে বললেন, আমি আরো বর "দিচ্ছি, 

তোমার তপস্যার আশ্চর্যজনক কঠোরতা দেখে আমি আমার আহভূষিত 

মোৌলিদেশ কম্পিভ করেছিলাম । সেই কম্পনহেতু আমার কর্ণ থেকে 
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মাঁণকৃণ্ডল পাঁতত হয় । সেই জন্য মাঁণখাচিত এই রমণীয় স্হানের নাম হবে 
মাণকর্ণিকা। আর তুমি চন্রদ্ধারা যে পুজ্কারণী খনন করেছ, তা চক্র- 

পুভ্কারিণী নামে বিখ্যাত হবে। 

তখন বষ; বললেন, হে পার্বতীনাথ, .আপনার কর্ণ থেকে মাঁণকুণ্ডল 

পাঁতিত হওয়ায় এই তীর্থ সকল তীর্থ থেকে শ্রেন্ঠ ও মান্ত ক্ষেত্র বলে 

বিখ্যাত হোক । এখানে বাক্যাতীত জ্যোতির্ময় ঈশ্বর প্রকাঁশত আছেন, 
এ কারণে এই ক্ষেত্রের নাম কাশী । আম আপনার কাছে এই বর প্রার্থনা 
করাছ,--আরমন্ম স্তম্ব অথাৎ বক্ষ থেকে তৃণগন্জ্ছ পর্যন্ত ষে কোন জীব এই 
কাশীধামে দেহত্যাগ করলে যেন তারা ম্ীন্ত লাভ করে । হে জগদী*বর, 

কাশীক্ষেত্রে শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন শৃভকার্য করা হলে তা ষেন ধর্মঅর্থ- 
কাম-মোক্ষের হেতু হয়। এই কাশীধামে আত্মদর্শন অথাং জীব ও ব্রন্মের 
এক্যানঃসম্ধান. যোগ. ব্রত, তপস্যা, ধ্যান ছাড়াও যেন জীবের মাস্তি লাভ 
হয়। কাশীীনবাসী সাধুগ্ণের পক্ষে সর্বদাই যেন এস্হানে সত্যষুগ হয় । 

সর্বদাই যেন উত্তরায়ণ, সর্বদাই যেন মহোদয় হয়। অন্টাঙ্গ যোগাভ্যাল 

করলে যে পুণ্য হয়, শ্রদ্ধাসহকারে কাশীতে বাস করলে যেন তার থেকেও 

আঁধক পণ্য হয়: 

তখন দেবাঁদদেব মহাদেব বিষ্ুর এই প্রার্থত বরের কথা শুনে খুশি 

হয়ে বললেন, হে মধসৃদন, তুম যা প্রার্থনা করলে তাই হবে। তাছাড়া 

সমস্ত তীর্থে স্বান করলে যে পণ্য হয়, মাঁণকার্ণকায় যথাঁবাঁধ একবার মান 

করলেই সেই পুণ্য লাভ হবে। পণ্ুক্লোশ পাঁরাঁমত আঁবমূস্ত ধাম মহাক্ষেত 
এই কাশীতে 'িশ্বে'বর নামে যে এক িবাঁলঙ্গ আছেন, 'তাঁনই হলেন 

জ্যোতর্লিঙ্গ। জন্ম জল্মান্তরে যোগাভ্যাস করলে যে ফল লাভ হয়, 

কাশশতে দেহত্যাগ মানেই সেই ফল লাভ হবে । যে ব্যান্ত কাশী মাহাত্ম্য জানে 

না, সে মহাপাপাঁ, শ্রদ্ধাবহীন,. যে কোন ব্যান্ত কাশীপ্রবেশমান্র নিষ্পাপ 

হবে আর দেহাবসানে কালক্রমে মীন্তলাভ করবে। 

আচার্ধ ভগবান লোকনাথকে বললেন, কাশীধাম ব্রন্ধান্ডের অন্তর্গত 

হলেও ব্রন্গান্ডের মধ্যবতাঁনয়। কাশীর মধ্যে কোন স্হানেই ষমদূতেরা 
লোকনাথ-_৩ 
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প্রবেশ করতে পারে না, কারণ রুদ্রুগণ এই পুরীকে সদাসর্বদাই রক্ষা করে 

চলেন । 

কাশীমাহাত্্য বর্ণনা করার পর আচার্য এবার বললেন, এবার শোন । 

কাশশধামের হিতলাল 'মশ্র হচ্ছেন দেবকঙ্প মহাযোগী । আমি মনস্হ 

করোছ, এ মহাযোগীর হাতে তোমাকে ও বেণীমাধবকে সমর্পণ করে মাঁণ- 

কার্ণকার ঘাটে দেহ ত্যাগ করব যোগাসনে । 

লোকনাথ প্র*্ন করলেন, গুরুদেব, কে এই মহাযোগী হিতলাল মিশ্র 

তাঁর হাতেই বা কেন আমাদের সমর্পণ করবেন ? 

আচার্ধ ভগবান বললেন, সতত ধ্যানগন্তণর ইনি এক মহাযোগী । এই 

মহাযোগী [হতলাল প্রায় আঁশ বছর ধরে কাশীধামে বাস করছেন। তার 

বয়স দুশো পনের বছর । লোকে তাঁকে মানবাঁবগ্রহ তৈলঙ্গ স্বামী ও সচল 

1কবনাথ বলে আভাঁহত করে । প্রাতাঁদন অজন্ত্র ভন্ত ও মম:ক্ষ; মানুষের 
দল গঙ্গায় স্নান করে পণ্গঙ্গার প্রাচীন ঘাটের উপর উঠে এসে এই মহা- 

যষোগীর চরণে শ্রদ্ধাভরে প্রণত হয়। “হর হর বম বম' বলে তারা তাঁর 

মাথায় প:জ্পাঞ্জাল গঙ্গাজল ঢেলে দেয়। 

সংদ্রীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করে অসামান্য ও অপরিমেয় যোগ বিভূতি 
লাভ করেছেন হিতলাল। কত আত মানুষ চরম বিপদ আপদে পড়ে ছুটে 
আসে এই মহাতার কাছে। আর [তিনিও উদার অকৃপণ হস্তে আর্ত ও 

মান্তকামী অসংখ্য মানুষের কল্যাণে তাঁর যোগ বিভাঁতির সম্পদ 'বাঁলয়ে 

1দয়ে যাচ্ছেন । কত মৃত মানুষকে জীবন দান করেছেন, কত মানুষকে 

1নাশ্চত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। 

এই মহাশান্তিধর মহাপুরুষের কাছে তোমাদের যোগমার্গের নিত 
গল শিখতে হবে। তোমাকে ও বেণীমাধবকে রঙ্গজ্ঞ হতে হবে । আমি 

চাই তোমরা দ:জনেই যোগমার্গের এমন সবেচ্চি স্তরে পেশছে যাও. যে 

অবস্হায় বোগী ভগবানের নিতাসঙ্গজানত পরমানন্দ লাভ করে আর 'নবাণের 

আকাঙ্কা না করে ভগবানের অবতার স্বরূপ হয়ে সর্বভূতের কল্যাণসাধনে 
রত হয়। এই হলো গীতার জ্ঞান। জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভান্তর চরম 
অকহা । 
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ওঁ 

এবার কাবুল ত্যাগ করে আচার্য ভগবান দুই 'শিষ্যকে নিয়ে কাশনধাল্মর 
পথে রওনা হলেন। দীর্ঘ পথ পাঁরক্রমার পর অবশেষে তাঁরা কাশীধামে 
পেশীছেই চললেন হিতলালের সন্ধানে । 

মহাযোগী হিতলাল তখন মাঁণকার্ণকার ঘাটে বসৌছলেন। সেখানে 
1গয়ে আচার্য ভগবান হতলালকে বললেন, যোগেশ্বর হতলাল, আম 

এবার দেহত্যাগ করব। তাই আমার এই বালক দুটির ভার আপনার হাতে 

সমর্পণ করে যেতে চাই । 

*. হিতলালও এই ভারগ্রহণে সম্মত হলেন। আচার্য ভগবান তখন 
নিশ্চিন্ত হয়ে মণিকার্ণকার ঘাঠে যোগাসনে বসলেন । আর সেই যোগাসনে 

উপাঁবষ্ট অবস্হাতেই দেহত্যাগ করে নিত্যধামে গমন করলেন আচার্য 

ভগবান। তখন তাঁর বয়স দেড়শো বছর আর লোকনাথ ও বেণীমাধবের 

প্রত্যেকেরই বয়স নব্বই বছর। 

গুরুদেবের লঈলা সম্বরণের পর মহাযোগী হিতলালের আশ্রমে থেকে 

যোগসাধনা শিখতে লাগলেন লোকনাথ ও বেণীমাধব ৷ কিছুকালের মধেই 

[হতলালের অধ্যাত্মশান্ত সণ্টাঁরত হলো তাঁদের মধ্যে। অপূর্ব যোগসামর্থ7 

অন করলেন তাঁরা! দীর্ঘ যোগসাধনার পর লোকনাথের উপর বাঁষত 

হলো এ*বারক করুণার ধারা । 'তাঁন নিজেকে ব্রক্গজ্ঞ মহাপুরুষরূপে 

জানতে পারলেন । 

এরপর লোকনাথ রক্ষচারী একাই পাঁরব্রাজনে বোঁরয়ে পড়লেন । প্রথমে 

তান আরবদেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন । পদবজে দীর্ঘকাল পথ 

চলার পর অবশেষে আরবদেশে পেছলেন। প্রথমে গেলেন মুসলমানদের 

পাবত্র ও প্রধান তার্থক্ষেত্রে হজরত মহম্মদের জন্মস্হান মক্কানগরীতে । 

যেখানে আব্দুল গফুর নামে এক শীসদ্ধ যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তাঁর। 

এই ফাঁকরের তখন বয়স হয়োছিল চারশো বছর । 
এই যোগাঁসদ্ধ ফাঁকর লোকনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুম কে 2 

« লোকনাথ ব্রহ্মচারী বিনীতভাবে উত্তর করলেন, আম কে তা জানবার 

জন্যই ত আপনার কাছে এসৌছ। 
$ই উত্তর শুনে ফাঁকর এত খদাঁশ হলেন ষে' তান লোকনাথকে নিজের 
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বুকে টেনে নিয়ে আঁলঙ্গন করলেন । . 

মন্কার মুসলমানেরা লোকনাথকে খুব আদর যত করল। তারা তাঁকে 

বলল, বাবা, আপাঁন নিজের হাতে রসুই করে খেতে চান ত বলুন । তাহলে 

[সধে অথাৎ চাল ডাল শাকসবৃজী সিদ্ধ করে খাবার যোগ্য দুব্যাঁদ গ্রহণ 

করুন। আর যাঁদ আদেশ করেন ত আমরাই রসুই করে 'দিচ্ছি। 

লোকনাথ বললেন, তোমাদের হাতের রানা খেতে আমার কোন আপাস্ত 
নেই । 

একথা শুনে তারা 'বাস্মত হলে আব্দুল গফুর তাদের বললেন, দেখ 

গো, এই ভারতীয় যোগী একজন খাঁটি মুসলমান । তোমরা হিন্দুদের 

বধমর্ঁ বলে, কাফের বলে ভুল করো । প্রকৃত পক্ষে হিন্দুদের মধ্যেও 

মচ্ছলম ইমান অথাং ষোল আনা ধর্ম আছে এমন অনেক সাধু মহাপদরুষ 
আছেন । এই লোকনাথ ব্রক্ষচার' এমনই একজন মহাপুরুষ । 

এই কথা শুনে মুসলমানেরা আঁত পাঁবন্রভাবে কাপড় দয়ে মুখ বেধে 

র্লান্না করে প্রাতদনই লোকনাথকে খাওয়াতে লাগলেন। 

মক্কা ছেড়ে মাঁদনা যাবার আগে লোকনাথ মক্কার মুসলমানদের বললেন, 

আম তোমাদের এখানে আবার আসব । এই প্রকৃত ব্রাহ্মণ আব্দুল গফুরকে 

দেখতে আসব। আমি এত পাহাড় পর্বত ভ্রমণ করোছ, কিন্তু মান 

1তনজন ছাড়া রান্গণ দৌখাঁন। এই 'তনজন হলেন, কাশীতে তৈলঙ্গস্বামী. 

মক্কায় এই আব্দুল গফুর আর-*" 
এই কথা শুনে উপাস্হত মুসলমানেরা 'বাঁস্মত হলেন । তাঁরা বললেন, 

আর একজন ব্রাহ্মণ কি আপানি স্ধয়ং £ তাই 'কি নাম করলেন না? তবে 

আমরা বাঁস্মত হচ্ছি এই ভেবে যে, মুসলমান ফাঁকর কি করে ব্রাহ্গণ 

হলেন ? 

লোকনাথ তখন মদ হেসে বললেন, তোমাদের সন্দেহ ও বিস্ময় নিরসন 
করো। শোন তোমরা । ব্রা্মণ কে ? ব্রাহ্মণ হলেন ব্রন্দের অবিকৃত রূপ । 

দেশ কালাতাঁত র্হ্গই পরমার্থিক নিত্য সন্তা। এই নিত্য সন্তাই দেশ 
কালে প্রকাশিত হন। যান রন্ষজ্ঞ, তিনি নিজের আত্মাতে ব্রন্মের উপাসনা 
করতে করতে ব্রক্মের মত হয়ে বান। ব্রন্মাবদ রদ্ষৈব ভবাঁত। 'তাঁন 
সর্বনই ব্রহ্ধকে দর্শন করেন। তাঁর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। “পন্গ 
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ধঘাহ্ধণের হৎ-পদ্মে সর্বদাই চৈতন্যরূপে আঁভব্যন্ত আছেন। “মুসলমান” 

কথাটির অর্থ তোমরা গফুর বাবার কাছে শুনেছ । ষোল আনা ধর্মযাঁর 

মধ্যে আছে, 'তাঁনই মুসলমান । আম লক্ষ্য করোছ, প্রকৃত মুসলমানের 
মধ্যেও ব।ক্দণ অথাং মহাপুরুষ আছেন । আবদুল গফুর একজন বরুদ্গাজ্ঞ 

, মহাপুরুষ । তাঁর হদয়মধ্যে রঙ্গ আনন্দরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছেন। 

ুহ্দকে আত্মরূপে দর্শন করার জন্য তাঁর আবদ্যা-জাঁনত অহংজ্ঞান 'িনজ্ট 
হয়েছে। সমস্ত সংশয় 'ছন্ন হওয়ায় [তান সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত 

হয়েছেন। সমস্ত ভেদাভেদ লোপ পাওয়ায় তানি সাম্য প্রাপ্ত হয়েছেন. 

লোকনাথ আরও বললেন, রন্ম সত্যস্বর্প। 'তনি সত্যের পরম 

আশ্রয়। ব্রহ্গকে পেতে হলে সত্যের পথে যেতে হয়। সত্যের উপলাব্ধ 

ও অনুজ্ঞান করতে হয়। পূর্ণকাম সত্যদ্ষ্টা খাঁষগণ সত্যের পথেই সত্য- 

স্বরুপ বক্দকে লাভ করেন। তাই তো বলা যায় পরম্াত্বাকে লাভ করবার 

দব্য বা শ্রেষ্ঠ পথ সত্যের মধ্যেই নীহত । এই সত্যই হলো ধর্ম। আর 

এই ষোল আনা ধর্ম যাঁর মধ্যে আছে 'তানই বান্ধণ, তাঁনই মুসলমান | 

এর পর মাঁদনায় গিয়ে উপাঁস্হত হলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী । মদিনায় 

যে কদন 'ছিলেন, প্রাতাঁদনই তাঁর সাধন আসনের সামনে স্হানীয় ভন্ত 

* মুসলমানগণ প্রচুর পাঁরমাণে লান্ডু রেখে যেতেন । লোকনাথ দু একাঁট 
লাভ; গ্রহণ করলে এঁ ভন্তগণ সবাই মলে বাকি লাড্ডু প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ 

করতেন। 

ীনজের আচরণের মধ্য দিয়ে লোকনাথ রন্মচারী এই শিক্ষাই দিলেন 

যে, ধর্মের আদর্শে হিন্দু মুসলমানে কোন পার্থক্য নেই। তানি হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই শেখালেন, ধর্মের আদর্শের দিক 
থেকে তোমরা একে অপরকে ভাই বলে চিনতে শেখ । আচার নীতি বুঝে 

পরস্পরের প্রাত ঘণা পাঁরত্যাগগ করো । তান দেখলেন, হিন্দ? মুসলমান 
দু ভাই পরস্পরের এত ঘাঁনষ্ঠ হওয়া সত্েও ধর্মগত ও সমাজগত 'িদ্বেষে 

ভুগছে । কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন ছাড়া ভারতীয় জাতির মঙ্গল 

$& অন্ভব নয়। ইসলাম ধর্মের চরম আদর্শ শিক্ষা করার উদ্দেশোই [তান 
মক্কা ও মাঁদনায় যান। 

১ আরবদেশ থেকে ধিরে এসে লোকনাথ গকছনীদন হমালয়ের কোলে 
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কাটিয়ে আবার আরবদেশে যান। আবার ফিরে আসেন হিমালয়ে। এর" 

পর তৃতীয়বার খন পদব্রজে আরব গেলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন বেণী- 

মাধব ও যোগনবর হিতলাল মিশ্র । আরব দেশে কিছাদন কাটিয়ে 'তিন- 

জন এগিয়ে চললেন পাঁশ্চম দিকে ৷ তারপর বাভন্ন স্হান পাঁরভ্রমণ করতে 

করতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হন। তারপর আবার ' 

1হমাচলে ফিরে আসেন ! 

তাঁরা ধখন হিমালয়ের তুষারাবত শিখরে অবস্হান করাছলেন তখন 
হা একাঁদন মক্কা থেকে জব্দুল গফ:রখান সেখানে এসে মালিত হন 

তাঁদের সঙ্গে । এরপর সবাই মিলে ঠিক করলেন, তারা উত্তর দেশ ভ্রমণ 
করতে যাবেন। | 

আসলে 'সিদ্ধপুরুষ লোকনাথের সমতলভূম পন আর ভাল লাগাঁছল 

না মহাভারতের পন্টপাণ্ডব যে মহাপ্রস্হানের পথে গমন করেছিলেন, সেই 
পথে উত্তরমুখে গমন করতে করতে ইলাবৃতবর্ধাস্হত সমের্ পর্বতে 

আরোহণ করতে হবে। সেখানে ইন্দ্রাদ দেবতার উদ্যান আছে । সেখানে 

গেলে স্বর্গদর্শন হতে পারে. এই আশায় দেহকে সেখানে যাবার উপযন্ত 

করে তোলার জন্য যত করতে লাগলেন। ক্রমাগত বরফের উপর 'দয়ে 

অনাবৃত দেহে চলতে হবে। 

এজন্য তারা যাবার আগে দুই এক বছর বদাঁরকাশ্রমে শীতগ্রম্ম উভয় 

খতুতে বাস করার মনস্হ করলেন শীতখতুতে সেখানে কেউ বাস করে 

না শীতের সময় কেদার, বদরী, ও গঙ্গোন্রী এই তিন তীর্থেই কোন 

মানুষ বাস করতে পারে না। কিন্তু এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ শীতগ্রাত্ম 

বার মাস চারাঁদকের বরফের মাঝে প্রচণ্ড হমের মধ্যে বাস করতে লাগলেন। 

এইভাবে দু ?িতন বছর ধরে অভ্যাস করে শরীরকে অনাবৃত রেখে 
বরফের উপর দিয়ে মহাপ্রস্হানের পথে চলবার উপযস্ত করে নিলেন। 

[হিমালয়ের বরফের উপর 'দয়ে দ্রোপদীসহ পণপাণ্ডব যখন মহাপ্রস্হানের 
পথে ক্রমাগত পথ চলতে থাকেন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী ও পরে একে একে 

ফ্াাধান্ঠর ছাড়া আর চার ভাই এর দেহপাত হয়। অসাধারণ পণ্যবলে 
বলায়ান ও সশরীরে স্বর্গে যাবার আঁধিকারা যাধাষ্ঠরের মত তাঁরা সশরাঁরে 

স্বর্গে গমন করতে না পারলেও এ পথে আরও 'কিছন্দূর যেতে পারতেন । 
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কিন্ত বরফের উপর দিয়ে পথ চলার অভ্যাস না থাকার জন্যই অকালে 

দেহপাত হয় তাঁদের । পথে তাঁদের দেহগুঁল বরফগলা জলে ভাসিয়ে 

কেদারে আনীত হয়োছিল। যে পথ দিয়ে এই সব দেহগ্ীল আনত 

হয়েছিল, সেই পথের নাম ভূগুপন্হা। কেদারের পাণ্ডারা আজও সে পথ 
দেখিয়ে থাকে । এই ভূগপন্হা যে পথে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্হান করেছিলেন, 
তার পশ্চিমাঁদকে অবাস্হত । 

[তন বছর পর এই চার মহাপুরুষ 'হ্মালয়ের শঙ্গীসহত বরফরাঁশর 

উপর আরোহণ করে মহাপ্রস্হানের পথে এঁগয়ে যেতে লাগলেন । 

পরবতাঁকালে এক শষ্য লোকনাথ ব্রন্মচারীকে এই মহাপ্রস্হানের পথের 

আভজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করে । সে প্রশ্ন করে. আচ্ছা বাবা, কদাঁচৎ 

ক্ষুধার উদ্রেক হলে কি করতেন ? 
তখন গুরুদেব ব্রক্ষচারীবাবা উত্তর করলেন, কখনো ক্ষধার জন॥ 

আমাদের কষ্ট পেতে হয়ান। আমরা যে পথে যাচ্ছিলাম সে পথের সবটুকু 

বরফে আচ্ছন্ন ছিল না। সে পথের মাঝে মাঝে প্রস্তরকগকরময় স্হান দেখা 
যেত। সেই সকল প্রস্তর ও কঙ্কররাশর মধ্যে কন্দমূল পাওয়া যেত । 

ক্ষুধার উদ্রেক হলে আমরা তাই খেয়ে ক্ষুধা নিবাত্ত করতাম। 
লোকনাথবাবা আরও বলোছলেন, এই সময় আমাদের সঙ্গে কিছ-মান্র 

শীতবস্ত্র ছিল না । আমরা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ ছিলাম । এইভাবে দীর্ঘকাল 

প্রচণ্ড 'হমে নগ্ু অবস্হায় বরফের উপর 'দয়ে চলার জন্য আমাদের শরীরের 

চামড়ার উপর শ্বেতবর্ণ এক চর্মচ্ছদ জন্মে । তার জন্য শতজাঁনত কোন 

কম্ট পেতে হত না আমাদের । এইভাবে চলতে চলতে মানস সরোবরে 

উপনীত হলাম আমরা । 

এই মানসসরোবর [িতব্বতের মানস সরোবর নম তা আরও সদ:রবতত 

উন্তরমানস' নামে কোন এক তীর্থ । 

বক্মচারীবাবার কথায় জানা যায়, তাঁরা উত্তরাভিমহখে চলতে চলতে 

রাশিয়ার উত্তরভাগস্হ সাইবোরয়া আঁতক্রম করে উত্তর মহাসাগরের উত্তর 
1দকে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করেছিলেন । 

উত্তরাদকে চলতে চলতে তাঁরা এমন এক স্হানে উপাস্হিত হন, যে দেশে 

সর্য ওঠে না এবং যে দেশ চর অন্ধকারময় । ' সে দেশে কিছুকাল বাস 
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করার পর তাঁদের চোখের তারা পাঁরবার্তত হয়ে রান্রকালে বিড়ালের চোখ 
যেমন হয়, সেই আকার ধারণ করল । তাঁরা অন্ধকারে বৈদ্যাতক আলোর 
মত সবক: দর্শন করার ক্ষমতা পেলেন। তখন তাঁরা আরও অগ্রসর 

হতে লাগলেন । 

এখানে ছাউনি করে থাকার সময় তাঁরা অন্ভূত এক জাতীয় মানুষ 
দেখোছলেন । সেই সব মানুষ উচ্চতায় এক হাত বা সওয়া হাতের বেশী 

নয়। তারা শ্বেতবর্ণ, উলঙ্গ হয়ে বিচরণ করে বরফরাশির উপর ঁদয়ে । 

পরবর্তীকালে লোকনাথবাবা ধা বলোছিলেন এ বিষয়ে তা থেকে বোঝা 

যায়, সেই সষেদিয়হীন দেশে দশ বছর ধরে সমেরু পর্বতের 'দকে 

ইলাবৃতবর্ষে অগ্রসর হয়োছিলেন এবং দশ বছর তাদের ফিরতে সময় লেগে- 

ছিল। তাঁরা উত্তরবতর্ঁ কম্পুরুষবর্ষ ও হারবর্ষ পার হয়ে অবশেষে 

ইলাবৃতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন । 

তাঁরা অন্ধকারের মধ্য দয়ে পথ চলতে চলতে অবশেষে এক সময় এমন 

এক স্হানে উপাঁচ্হত হলেন যেখান থেকে সমভাবে বা উপরের দিকে চলতে 

কোন পথ পেলেন না। ফলে তাঁরা নিম্নীদকে যেতে লাগলেন । এইভাবে 

অনেকটা যাওয়ার পর বুঝলেন, এ নিশ্চয় পাতালে যাবার পথ | 

তাই তাঁরা আর সে পথে না গিয়ে যেখান থেকে এ পথে যাত্রা শুর; 

করোছিলেন সেইখানে ফিরে এলেন । তারপর আবার সুমের্তে আরোহণ 

করার জন্য পথের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু দুই তিনাঁট স্তন্ত ছাড়া 
আর 'িকছুই দেখতে পেলেন না। তখন সেই স্তভ্তের উপর ওঠার চেষ্টা 

করতে লাগলেন । বহু কলম্টে তাঁরা একটি স্তন্তের মাথার উপর উঠলেন । 

ধকন্ত সূমেরু পাবার কোন সম্ভাবনা দেখলেন না । তখন তাঁরা অবতরণ 
করতে লাগলেন ধারে ধীরে । তাঁরা লক্ষ্য করেন, সেই স্তম্ভের উপরে 

বায়স্তরে কোন হিল্লোল ছিল না। অন্ভূত একটা নিস্তরঙ্গ ভাব। 
এর পর গুরু হিতলাল মিশ্র লোকনাথকে বললেন, সুমের পর্বতে 

যাওয়া ঘটল না। আম উদয়াচল দর্শন করার জন্য পূর্বাদকে যাব। 

লোকনাথও বেণীমাধবসহ তাঁর, অনঃগমন করতে চাইলে 'হিতলাল তাঁকে 
বললেন, নিম্মভীমতে তোমার কর্ম রয়েছে। অতএব আমার সঙ্গে আর 

যাওয়া তোমার উচিত হবে না। তুমি ফিরে যাও। 
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এই বলে উদয়াচলের উদ্দেশে পৃবাভিমুখে চলতে লাগলেন 'হিতলাল । 
রন্গদর্শনের পরেও এই সব ভ্রমণের এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল লোকনাথ 

রক্গচারীর | প্রায় শতাধকবর্ষব্যাপী কঠোর রন্গচর্য, কৃচ্ছঃসাধন, ভান্ত ও 

তপস্যার ফলে যে ভগবং দর্শন লাভ করেন, সেই ভগবানের অনন্ত লীলা- 

ক্ষেত্র পরমন্বরযময় রন্গান্ডের ভ্রমণের মাধ্যমে রসা্গবাদন করবার ইচ্ছা 

স্বাভাবকভাবেই জেগোঁছল তাঁর মধ্যে। তান দেখলেন অসাম রুক্গান্ড 

বন্নাময় । তাই এই রন্গাণ্ডময় বক্ষমূর্ত দর্শন করে বন্ষের অপূর্ব লীলা- 
রসামৃত আস্বাদন করবার জন্যই তদগতাঁচত্তে ব্রন্গাণ্ডের বহুস্হান ঘুরে 
বেড়ালেন তিনি৷ 

যোগগুরু হিতলাল 'মশ্রের পর বেণীমাধবের কাছেও 'বিদায় নিলেন 

লোকনাথ । তারপর চন্দ্রনাথ পাহাড়ের শখরদেশে গিয়ে িছদনের জন্য 

অবস্হান করতে লাগলেন । 
সেই সময় একাঁদন সহসা সেই পাহাড়সংলগু বনে দাবানল জ্বলে ওঠে । 

তখন বাঘ, হাতি, মোষ প্রভাত বন্যজল্তুরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ছোটাছনট 

করতে লাগল । ভয়ার্ত কলরবে ও আর্তনাদে পর্বতমালা কাঁপিয়ে তুলল । 
সেই সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এ পাহাড়ের পাদদেশে ভ্রমণ করছিলেন । 

হা গোস্বামীজী দেখলেন তাঁর চারাঁদকেই দাবানলের আগুন । জলন্ত 

দাবানলের লোলহান শিখার দ্বারা চারাঁদকেই এমনভাবে পাঁরবোঁন্টত হয়ে 
পড়েছেন যে, কোনীদকেই কোনর্রমে বোরয়ে যাবার উপায় নেই। কোনভাবেই 
জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। 'কল্তু তখন এই ঘোর বিপদে অধৈর্য না হয়ে 
আসন পেতে বসে একাণ্রাচন্তে ঈশ্বরের ধ্যান করতে লাগলেন 'তান। 

এীদকে যোগণীবর লোকনাথ ব্লক্ষচারী পাহাড় থেকেই জানতে পারলেন, 
এক সাধক এ বনের এক জায়গায় দাবানলে আটকে পড়েছেন । বার হতে 

পারছেন না। জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই মহাযোগণ'ী লোকনাথ বায়ুগাতিতে 

সেখানে ছন্টে গিয়ে গোঁসাইজীর বিশাল দেহাটকে শিশুর মত কোলে তুলে 
'খনয়ে সেই ভীষণ দাবানলের ব্যহ ভেদ করে এক নিরাপদ স্হানে তাঁকে 
রেখে আবার অদশ্য হয়ে গেলেন। 

গোঁসাইজী তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন বলে কিছুই জানতে পারলেন 

.না। পরেজ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন, এক নিরাপদ স্হানে বসে আছেন 
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পরে দাবানলের ধ্বংস লীলার কথা মনে করে বুঝতে পারলেন, ভগবৎ 

প্রোরত এক শীন্তধর মহাপুরুষের প্রভাবেই তাঁর জীবন রক্ষা হয়েছে। 

[কন্তু অনেক অন:সন্ধান করেও সে মহাপুরঃষের কোন সন্ধান পেলেন না 

বিজয়কৃফণ। 

লোকনাথ র্রক্গচারী যুস্তযোগী ছিলেন বলেই ভাব বা চেস্টা ছাড়াই 

অথবা কারো কাছে কোন কিছ? না শুনেই পাহাড়ের উপর বসে থাকাকালে 

গোস্বামীজীর বিপদের কথা জানতে পারেন । কিন্তু ষুঞ্জানযোগী নামে 

আর এক শ্রেণির যে যোগী আছেন তাঁরা ভাবনাদ্বারাই যোগষ,ন্ত হয়ে 

জ্ঞাতব্য বিষয়ের সব কিছ জানতে পারেন । বাঁশিন্ঠ ছিলেন এমনই এক 

যুঞ্জানযোগী । রাজা দিলীপ তাঁর কাছে তাঁর অপত্যহননতার কারণ জানতে 

চাইলে বঁশিষ্ঠ িছুক্ষণ চোখ মুদে ধ্যান করে জানতে পারলেন, স্বর্গায় 

কাম ধেনুর অমযারদদা করার অপরাধে রাজা পন্লাভে বাত হয়েছেন । 

লোকনাথ ভাবনা ছাড়াই সমস্ত ব্রক্গাণ্ডের খবর জানতে পারতেন, দূরের যে 

কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। 

লোকনাথ শুধু যুন্তযোগী নন, তাঁকে যুক্ততম বা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীও 

বলা যায়। যে যোগী যোগাঁসাদ্ধির ফলস্বরূপ ভগবৎ দশ'ন করে রন্গ- 

স্বরূপতা প্রান্ত হন, তিনিই গীতার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা মহাযোগা । 

এই অক্হায় জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভান্তুর অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। 

লোকনাথ ব্রক্মচারীরও তাই হয়েছিল৷ 

যুক্তুতম যোগী ভগবানের সাক্ষাংকাররুপ পরম সংখ প্রাপ্ত হয়ে 

জীবমুন্ত হন। তিনি যোগদ্বারা সমাহতাঁচত্ত ও সর্বাবিষয়ে সমদর্শন হয়ে 

আত্মাকে সর্বভূতে দেখেন। সর্বভূতকে আত্মাতে অভেদর্পে দশ ন করেন! 

এই অবস্হায় যোগীর ব্রক্ষবস্তুর সঙ্গে পৃথক ভাব থাকে না। তখন তার 

সঙ্গে ঈশ্বরের একত্বর্প পরমাদ্বৈত ভাবের বিকাশ হয়। 

লোকনাথ রঙ্মচারী এবার চন্দ্রশেখর বা চন্দ্রনাথ পাহাড় ছেড়ে কামাখ্যা- 

তীর্থের পথে যাত্রা শুরু করলেন। এই কামাখ্যা তথ" আসামের গোৌহাটির 

কাছে এক পর্বতাঁবশেষ ৷ বাহান্ন মহাপীঠের অন্যতম কামাখ্যা হন্দুদের 

এক প্রধান তীর্থ । 

আসামের গৌহাটিতে পেশছলে লোকনাথকে পুলিশ ধরে গৌহাটির 
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ম্যাঁজস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেল। কারণ বেশ কিছাদন হলো কয়েকজন 

সাধুর মাথার জটার ভিতরে মোহর পাওয়া-গেছে । সেই সব সাধদের চোর 

বলে জেলে আটক করে রাখা হয়েছে । তাই পীলশের উপর হদকুম হয়েছে 

জটাধারী সাধু দেখলেই তাকে ধরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গিয়ে হাঁজর, 

করতে হবে। 

লোকনাথকে ধরে 'নয়ে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে নানারকম প্রশ্ু করলেন। 

কিন্তু কোন কথাই বার হলো না লোকনাথের মুখ থেকে । কারণ দীর্ঘ কাল 

অনাহারে থেকে ক্রমাগত তরল খাদ্য খেয়ে লোকনাথের জিভের কোন ক্রিয়া- 

শান্ত ছল না। বাকশীন্ত না থাকায় কোন কথাই বলতে ারলেন না৷ 
লোকনাথ 

ম্যাঁজস্ট্রেট লোকনাথের স্হির, অপলক ও অলৌকিক চোখদ:টর দিকে 

ৰেশ িছুক্ষণ একদৃন্টে তাঁকয়ে রইলেন। এক 'দব্য জ্যোত [ঠিকরে 

বার হাচ্ছিল তখন লোকনাথের চোখ থেকে ৷ দেখতে দেখতে কেমন যেন 

তন্ময় হয়ে গেলেন ম্য।জিস্ট্রেট । লোকনাথ মুখে কোন কথা বলতে না 

পারলেও তাঁর বাত্ময় অলৌকিক দৃণ্টি তাঁর মনের সব অব্যন্ত কথা ষেন বলে 

দল। ম্যাঁজস্ট্রেটে যেন সে সব কথা বুঝতে পারলেন । তাই তিনি তৎক্ষণাং 

লোকনাথকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন । 

িকন্তু লোকনাথ তখন হীঙ্গতৈ জানালেন. জেলে আটক অন্য সব 

সাধুদের ছেড়ে না দিলে 'তান যাবেন না, তিনিও জেলেই আটক থাকবেন । 

ম্যাঁজচ্ট্েটে লোকনাথের মনের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি আরও 

বুঝলেন লোকনাথ একজন সাধারণ সাধু নন, তান এক যোগাঁসদ্ধ মহা 

পুরুষ । তাই তাঁর মনস্তুম্টির জন্য আটক অন্য সব সাধ-দেরও ছেড়ে 

দেবার হুকুম দিলেন ম্যাজজ্ট্রেট । 

তখন সেই সব ছাড়া পাওয়া সাধূরা কামাখ্যার পথে লোকনাথের সঙ্গী 

হলেন। কামাখ্যা তীর্থে দিছাঁদন কাটিয়ে আধার সমতলভূমির পথে 

নামতে শুর; করলেন লোকনাথ । এবার তান একাই পথ হাঁটতে 

লাগলেন 1 ৮” 

ঘুরতে ঘুরতে ন্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দাউদকাঁদি গ্রামে এসে রাস্তার 

ধারে একট গাছের তলায় বসে পড়লেন । সেই গাছতলায় অনাহারে দন 
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কাটাতে লাগলেন। সেই গ্রামে ছিল মুসলমান চাষীদের বাস। 

একাঁদন দশ বারো বছরের একটি মন্সলমান মেয়ে লক্ষ করল, গাছ- 

তলায় একাঁট সন্ন্যাসী চুপচাপ বসে আছে, সে কিছুই খায় না! তা দেখে 

মেয়োটর দয়া হলো লোকনাথের উপর । সে তখন তার বাঁড় থেকে কিছ 

খাবার নিয়ে এসে তাঁকে খেতে দিল। কিন্তু দীর্ঘকাল কোন শন্ত খাবার 

না খেয়ে লোকনাথের এমন অবস্হা হয়োছিল যে শন্ত খাবার কোনক্রমেই খেতে 

পারলেন না। . মেয়োটি তা লক্ষ্য করে বাঁড় থেকে গরম দুধ নিয়ে এসে 

চামচ 'দিয়ে নিজেই খাওয়াতে লাগল ৷ একাঁদন সে সুীজর পায়েস নিয়ে এসে 

লোকনাথকে তা খাওয়াল! লোকনাথের মুখ থেকে তখন দ? চারাঁট কথা 

উচ্চারিত হলো। এইভাবে শন্ত খাবার খাওয়ার শীন্ত জন্মাল তাঁর আর 

কথা বলার শ্ান্তও 'ফরে পেলেন । তান লক্ষ্য করলেন, তাঁর রন্তের রং 

লাল হতে শুর; করেছে ষা এতাঁদন ঘাসের রসের মত ছিল । 

এরপর তিনি সেখানকার ম:্সলমান চাষীদের সঙ্গে মাঠে কাজ করতে 

লাগলেন। সারাঁদন মাঠে ক্ষেতে 'িড়ানোর কাজ করতেন আর রাত্র- 

বেলায় লাঠি হাতে শুয়োর তাড়াতেন। 

কিছাদন পর হঠাৎ সেই গ্রাম ছেড়ে পথে বোরয়ে পড়লেন লোকনাথ । 

পথ চলতে চলতে একাঁদন আবার পথের ধারে একাঁটি গাছের নীচে আশ্রয় 

নলেন। , 

একাঁদন একাঁট লোক সেই পথ দয়ে যাবার সময় গাছতলায় এক উলঙ্গ 

সন্্যাসীকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল তরি দকে। লোকনাথের দিব্য 

অঙ্গকান্তি দেখে ভীন্তভাব জাগল তাঁর প্রাত। সে তখন লোকনাথ ব্লক্ষচারীর 
কৃপাপ্রার্থী হয়ে বলল, সাধ্বাবা, আমার নাম ভেঙ কর্মকার । ঢাকা জেলার 

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অল্তগত বারদ গ্রামে আমার নিবাস । বতণমানে আম 

দাউদকাঁদ গ্রামে 'বিষয়কর্ম দেখাশোনার কাজ করাছ। আম এখন এক 

ফৌজদারশ মামলার আসামী । কয়েকজন শন: মিথ্যা করে আমায় এই 

মামলায় ফাঁঁসয়ে দিয়েছে । আম এখন দারুণ বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। 

এই মামলায় আমার কমপক্ষে ছুয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হবে, আবার তার 

বেশীও হতে পারে । দয়া করুন সাধুবাবা ৷ জেলটা রদ করতে না পারলে 

আমার পারবার ছারখারে যাবে। ্ 
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সব কথা শুনে লোকনাথ তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তুই বাঁড় 
ফিরে যা। তোর কোন ভয় নেই। তুই যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খালাস 
পাঁব। 

একথা শুনে ভেঙ কর্মকার তখান বাড় ফিরে গেল। তারপর সাত্য 

সাঁত্যই সেই ফৌজদারী মোকদ্দমায় বেকসুর খালাস পেয়ে গেল । বিচারের 

রায় বার হলে তার আনন্দ আর ধরে না। তখন সন্যাসীর প্রাত ভীন্ত তার 

দারুণ বেড়ে গেল। সে বুঝতে পারল এ উলঙ্গ সন্ন্যাসী এক অলৌকিক 

শান্তসম্পন্ন মহাপুরুষ । সে তখন ছুটে এসে লোকনাথ বাবার চরণ ধরে 

শ্রদ্ধা নবেদন করল। তারপর কাতর প্রার্থনা জানাল, আমার বারদী গ্রামে 

আপনাকে যেতে হবে বাবা । আম ?িছুতেই ছাড়ব না। | 

লোকনাথও ক ভেবে রাজী হয়ে গেলেন । হয়ত ঈ*বরের এক অমোঘ 

ইচ্ছাশান্তর প্রভাবেই তিন সম্মত হলেন বারদী গ্রামে যেতে । 

লোকনাথের এই বারদী আগমনের পিছনে রহস্যময় উদ্দেশ্য এক ছিল । 

তাঁর আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী সংদীর্ঘকাল ধরে অনেক কষ্ট স্বীকার করে 

তাঁকে রন্গ লাভ করিয়ে নিজে আঁসদ্ধ অবস্হায় দেহত্যাগ করেছেন ! গুরুর 

দেহত্যাগের আগে কৃতী শিষ্য লোকনাথ গুরুর জন্মান্তরের ভার গ্রহণ 

করেন । বহু ব্ছর পর আজ সেই খণ পাঁরশোধ ও গুরুকে যে কথা দিয়ে" 

ছিলেন সেই কথা রক্ষার সময় এসেছে । মহাযোগী লোকনাথ যোগবলে 

শনশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তাঁর পরমগ্র আচার্ধ ভগবান কোথায় কিভাবে 

অবদ্হান করছেন বর্তমানে ৷ বন্গজ্ঞানে যান বক্ষলোকের আঁধকারী, সেই 

ব্রহ্মভূত লোকনাথ জল্মান্তরের আঁসদ্ধ গুরুর আকর্ষণে বিচলিত না হয়ে 
পারলেন না। 

আচার্ষ ভগবানেরও এখন হয়ত সেই শুভ সময় এসে উপাঁস্হত । পূর্ব 
জন্মে 'তান জ্ঞানমাগালম্বী ছিলেন বলে 'সাদ্ধিলাভ করে যেতে পারেনান। 

এ জন্মে তান কর্মমার্গ অবলম্বন করে সাধনপথে চলতে, চলতে মহা- 

পুরুষের সঙ্গলাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন । এই জন্যই হয়তো মহা- 

যোগী লোকনাথ গুরুদেব ভগবানের সাধুসঙ্গ লাভের উপযস্ত সময়ের 
প্রতীক্ষা করাছলেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তানি বারদীতে 
এসে রত কন্ট সহ্য করতে লাগলেন । 
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ঢাকা জেলার মেঘনা নদীর তারে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বারদী 

গ্রাম । ব্রহ্ষপূত্র নদের পূর্বতীরে প্রাচীন হিন্দু রাজাদের রাজধানণ প্রসিদ্ধ 

সংবর্ণগ্রাম নামে এই সকল স্হান পারাঁচিত । নয়াবাদের জাঁমদার নাগবাবৃদের 

নিবাস ছিল এই বারদণ গ্রামে । 

বাংলা ১২৭০ সনে বা তার কিছ আগে বা পরে ব্রিপুরা হতে ভেঙু 

কর্মকারের সঙ্গে বারদী গ্রামে এসে উপাঁস্হত হন যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ 

লোকনাথ রক্মচারী । তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্হায় ছিলেন। দীর্ঘকাল 

বরফের দেশে অবস্হান করার জন্য সমস্ত শরীরে শ্বেতবর্ণের একরকম 

চমচ্ছিদ জন্মোছল। তার উপর 'ছিল ভূতলস্পর্শাঁ বিশাল জটাজাল ৷ তাঁকে 
দেখে তখন অদ্ভুত এক আঁভনব জীব বলে মনে হত। অনেকে পাগল 

বলে মনে করত। এই অবস্হায় একদিন ভেঙু কর্মকারের সঙ্গে নৌকা- 
যোগে বারদী গ্রামে এসে ওঠেন লোকনাথ । 

ততাঁদনে তাঁর শ্বেতবর্ণের চমচ্ছিদাট মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে । 
তাঁর উলঙ্গ মার্ত দেখে গ্রামের ছেলেরা দল বেধে তাঁকে তাড়া করত। 

কেউ কেউ ঢিল ছহঃড়ত। এইভাবে ছেলেরা নানাভাবে উৎপাত করত । 
বয়স্ক লোকেরাও পাগল বলে উপেক্ষা করত। কিল্তু গ্রামবাসীদের এই 

উপেক্ষাভাব দীর্ঘকাল স্হায়ী হয়ান। 

একাঁদন এই উলঙ্গ মহাযোগদ লোকনাথ বারদীর এক রাস্তা 'দয়ে 

যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন । সেখানে বসে দু তিনজন 

ব্রাহ্মণ বজ্সূত্র বা পৈতাগ্রীন্ছ দিচ্ছিলেন। পৈতেঁটি এমনভাবে জীড়িয়ে 
[গিয়োছিল যে, তাঁরা িছনতেই তার প্যাচি খুলতে পারাছলেন না। এই 

নয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বচসা ও তকতিকি শুর? হয় । 

এমন সময় তাঁরা তাঁদের সামনে আচারবিচারহনীন এক উলঙ্গ পাগগলকে 
দেখে চিৎকার করে উলেন, কি সর্বনাশ ! পাগলটা বুঝি আমাদের ছঃয়ে 
ফেলে । এই পালা বলছি এখান থেকে । 

. পাগলের প্রকৃত পরিচয় তাঁদের জানা ছিল না বলে তাঁরা ঘ:ণাভরে 
তাঁড়য়ে 'দাচ্ছলেন তাঁকে । পাগল তখন হাসতে হাসতে তাঁদের বললেন 
ভয় নেই, আম তোমাদের ছোঁব না। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে তোমরা 
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ঝগড়া করছ কেন ঃ পৈতের প্যাচ কেমন করে খুলতে হয় তা তোমরা 

জান না? তোমরা কেমনতর বামন গো ? 

উলঙ্গ পাগলের মুখে একথা শুনে রাছ্গণগণ 'বাঁস্মত হয়ে গেলেন। 

তাঁরা বললেন, আমরা জান কি করে পৈতের প্যাচ খুলতে হয়। গায়ন্র 

জপ করলেই যজ্ঞসূত্র সরল হয়, প্যচি খুলে যায়। কিন্তু এই পৈতোঁট 

এমন ভাবে জীঁড়য়ে গেছে ষে কিছুতেই খুলছে না। কতবার ত গায়ন্র্শ 
জপ করলাম । 

তা শুনে পাগল শুধু বললেন: আম কিন্তু পৈতের প্যচি খুলে দিতে 

পাঁর। 

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন বললেন, পৈতেটা যখন কিছুতেই খোলা যাচ্ছে 

না, তখন পাগলটাকে দিয়ে দেখা যাক ও খুলতে পারে কি না। কার মধ্যে 

কি বস্তু লঁকয়ে আছে কে জানে ? 

তখন তাঁরা একমত হয়ে জট পাকানো পৈতেটা পাগল সাধূর হাতে 
[দলেন। 

পাগল সাধুবাবা প্রথমে যজ্জসূত্রীট হাতে নিয়ে গায়ত্রী জপ করলেন। 
তারপর হাততালি দিয়ে সতোর দুই প্রান্ত ধরে সজোরে টেনে দিলেন । 

আর অমান সঙ্গে সঙ্গে পৈতের প্যচি খুলে গেল। 

এ যেন অন্ডুত এক কাণ্ড । পাগল সাধুর ক্ষমতা দেখে কিময়ে হত- 

বাক হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণেরা । তাঁরা বুঝলেন, হীন পাগল বা সাধারণ সাধু 
নন, ইাঁন একজন অলোৌকিক শাল্তসম্পন্ন মহাপুরুষ । এই বুঝে তাঁরা 
তংক্ষণাৎ ?বনীতভাবে তাঁর চরণে প্রণত হলেন । 

এই ঘটনার কথা গ্রামের সর্বত্র প্রচারিত হলো । তখন গ্রামের সকলেই 
তাঁর শান্তর কথা জানতে পারেন ৷ অনেকে দেখতে এল তাঁকে । 

লোকনাথ ভেঙ: কর্মকারের বাঁড়তেই থাকতেন। তানি আসার পর 

থেকে কর্মকার বাড়তে আয় উন্নাতি হতে থাকে । 'ধনে. জনে বাঁড় ভরে 

যায়। 

বারদী গ্রামে লোকনাথ বহ্ষচারাঁ আসার পর গ্রামেরও উন্নাত হতে থাকে । 

1তান আসার আগে গ্রামে প্রাতি বছর কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে বহু 

লোক অকালে মারা যেত। কিন্তু তাঁর আসার পর সে মহামারণ বা মড়ক 
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বন্ধ হয়ে যায় । ক্ষেতে নিয়মিত ফসল ফলতে থাকে । দৈব দার্বপাক কথ 

হয়ে যায়। বৃক্ষেরা ফল দান করতে থাকে ঠিকমত । গ্রাভীরা দুগ্ধ দান 

করতে থাকে । জেলেরা তাঁকে স্মরণ করে মাছ ধরতে গিয়ে প্রচুর মাছ 

পেতে থাকে । তাই গ্রামের লোকেরা তাঁকে দেবতান্ঞানে প্রায়ই পূজো 'দয়ে 
যেত । নানারকম মানত করত তাঁকে স্মরণ করে আর তা 'সদ্ধও হত । 

এই সময় নীলকর ওয়াইজ সাহেবের নীলের কুঠি নিয়ে জীমদার নাগ- 

বাবুদের সঙ্গে জোর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে । নাগবাবুরা লোকনাথবাবার 

শরণাপন্ন হলে তান তাঁদের অভয় দান করেন। তখন জীমদারদের জয় 

হয় এবং ওয়াইজ সাহেবের নীলের কারবার উঠে যায়। এই ঘটনার পর 

লোকনাথ বাবার উপর জাঁমদার নাগবাবুর ভান্তশ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায়। 

এর পর ভেঙু কর্মকারের মৃত্যু হওয়ায় তাদের বাঁড়র একজন লোকনাথ 

বাবাকে তাদের বাঁড় থেকে অন্যত্র উঠে যেতে বলে। মেয়েদের অসুবিধা 

হচ্ছে বলে অজুহাত দেখায় । 

তখন লোকনাথবাবা বললেন, আম সন্যামী । এ বাঁড় ছেড়ে দিতে 

আমার কোন আপাঁত্ত নেই । তবে তুম তোমাদের কিসে ভাল হয়, কিসে 

মঙ্গল হয় তা বোঝান । 

লোকনাথ ব্রহ্মচারী কর্মকার বাঁড় ছেড়ে দিচ্ছেন একথা জানতে পেরে 

বারদ গ্রামের জীমদার নাগবাবূরা তাঁদের জায়গায় একাঁটি আশ্রম গড়ে তুলে 

সেখানে থাকার জন্য প্রার্থনা জানালেন লোকনাথের কাছে । কিন্তু লোকনাথ 

বললেন, যাঁদ' তোমরা আমাকে এমন একটু জায়গা দিতে পার, যার জন্য, 

কোন খাজনা দিতে হবে না, তবে আম সেখানে আশ্রম করে থাকতে পাঁর। 

বারদী গ্রামের পূর্ব দিকে একটা পাঁতিত জায়গা ছিল৷ সেখানে শবদাহ 

হত বলে তার কোন খাজনা ছিল না। নাগবাবুরা সে জায়গা ছেড়ে দিলে: 

লোকনাথ সেখানে আশ্রম তৈরি করে অক্হান করতে লাগলেন । 

ঈ*বরকোঁট ছাড়া অন্য কোন যুস্তযোগী মহাপুরুষ লোকালয়ে এসে' 

বাস করেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঈশ্বরকোঁটি ও জীবকোটি সাধকদের 

সম্বন্ধে বলতেন, কপ খোঁড়ার কাজ হয়ে গেলে কেউ কেউ ঝাড়, কোদাল 

বিদেয় দেয়। আবার কেউ কেউ সে সব রেখে দেয় এই ভেবে, যাঁদ পাড়ার 
কারো কখনো দরকার হয় । ঈমশ্বরকোট সাধকেরা স্বার্থপর নন। তাঁরা; 
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জীবের দুঃখে কাতর হন। নিজেদের রন্গজ্ঞান হলেও এরা লোকশিক্ষার 

জন্য শরীরকে ধরে রাখেন, ব্রন্ষে লীন হন না। এরা যেন বাহাদুর কাঠ। 
এ কাঠ নিজেও ভেসে বায়, আবার তার উপর কত মানুষ, গরু, হাতি 

পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারে । ৃ 

ব্ন্মভূত ষড়েশ্ব্যময় লোকনাথ রক্গচারী এই শ্রেণীর ঈ*বরকোটি মহা- 

পুরুষ । সুযোগ বুঝে আত্মপ্রকাশ করার জন্যই তান বারদী গ্রামে লীলা 

করতে আসেন। তবে লোকাশিক্ষার জন্য লোকালয়ে এসেও তান ইচ্ছে 
করে ধর। না দলে কারো সাধ্য নেই যে তাঁকে চিনতে পারে । 

বারদীর ভন্তদের লোকনাথ একাঁদন বলেন, আম ধরা না দিলে আমায় 

ধরতে পারে কার বাপের সাধ্য ।' 

ঞাদকে লোকনাথবাবা ভেঙু কর্মকারের বাঁড় ছেড়ে দিয়ে আশ্রমে এসে 
বাস করতে থাকলে নানা বিপর্যয় দেখা দেয় কর্মকার বাঁড়তে। তাদের ধন 

জন সব নষ্ট হয়ে যায় একে একে । বাড়িতে মাত্র দুজন লোক অবাঁশষ্ট 

থাকে । তার উপর আয় উপায়ের কোন সংস্হান নেই । তখন তারা নিরুপায় 
হয়ে বাঁড় ছেড়ে অন্যত্র চলে বায় । 

ওঁ 

/লোকনাথ পশুপাখির ভাষা বুঝতেন এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। 

বারদীর আশ্রমে অনেক পশুপাখি এমন কি কাঁটপতঙ্গের সঙ্গেও এক সহজ 
হৃদ্যতা গড়ে উঠোছল তাঁর । কারণ তাঁর হিংসাবাত্ত স্হির ছিল। 'হংসা- 

বৃত্ত স্হির হলে যোগীর সঙ্গে সমস্ত প্রাণীরই বন্ধুত্ব হয়। 'হংসাবৃত্তি 
স্হর হওয়ার অর্থ হলো, যে কোন সময়ে যে কোন অবস্হায় ষে কোন 
জায়গায় যে কোন প্রাণীর প্রাত কোন হংসাভাব মনে উদর না হওয়া । এই 
হংসাব্ত্তি স্হির থাকার জন্যই লোকনাথের লঙ্গে বাঘ, পাপ প্রভাতি হিংস্র 
প্রাণীরও অদ্ভুত বন্ধৃত্ব হয়। 

সমতলভূমিতে অবতরণ করার 'কিছদাঁদন আগে লোকনাথ ব্রক্মচারী যখন 
 জ চন্দ্রশেখর পাহাড়ে অবন্হান করছিলেন, তখন সেই দূর্গম 
ট অরণ্যে একটি গুহাতে বসে প্রায়ই তান ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন। 

লোকনাথ--৪ 
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একাঁদন লোকনাথ যখন ধ্যানাবিস্ট হয়ে ছিলেন তখন সহসা এক 'হংঘ্্ 
বাঁঘনী ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করতে করতে চার'দক কাঁপিয়ে তুলল। বাঁঘনীটি 
তাঁরই অদূরে এক জায়গায় দাঁড়য়ে ছল । 

লোকনাথ চোখ খুলে দেখলেন, বাঘিণীর সামনে সদ্যোজাত 'তনাঁট 

শাবক রয়েছে । লোকনাথ তা থেকে বুঝতে পারলেন, বাঘিনীটি মানুষ 

দেখে ভয় পেয়েছে, পাছে তার শাবকগীল কেউ চুরি করে নিয়ে যায়। 

লোকনাথ বাঁঘনীর মনের ভাব বুঝতে পেরে আসন ছেড়ে তার কাছে 

গিয়ে বললেন, মা, তোমার কোনরকম ভয়ের কারণ নেই৷ তুমি তোমার 

শাবকদের 1নয়ে এখানে স্বচ্ছন্দে ঘাঁময়ে পড়তে পার ৷ আঁম সাধু, তোমার 

কোন ক্ষাত করব না। 
[ক আশ্চর্ষের ব্যাপার ! বাঁঘনীটও লোকনাথের প্রেম ও মমতাপূর্ণ 

কথার মানে বুঝতে পারল। সে তার সব হংম্রতা বা হিংসাভাব ভূলে 
গিয়ে গন থামিয়ে শান্ত হলো । তারপর সেইখানেই তার শাবকদের 

নিয়ে ঘাঁময়ে পড়ল শান্ত মনে । 

পরাঁদন সকালে উঠে আবার তেমাঁনভাবে গর্জন করতে শুরু করল 

বাঁঘনী। এবারেও তার মনের কথা বুঝতে পারলেন মহাযোগাী লোকনাথ । 

[তনি বুঝতে পারলেন, বাঘনী আহার সংগ্রহের জন্য শিকারে যাবে । কিন্তু 

সদ্যোজাত এই শাবকরা তার সঙ্গে যেতে পারবে না। তাই কোথায় কার 
কাছে রেখে যাবে, কে. তাদের দেখবে, এই ভেবে দশ্চন্তায় গর্জন করছে 

সে। 

তখন লোকনাথ কর্ণায় 'বিগাঁলতাঁচত্ত হয়ে বাঁঘনীর কাছে গিয়ে 
বললেন, মা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে শিকার করতে যেতে পার। তোমার 
শাবকদের জন্য চন্তা করতে হবে না। আম তাদের দেখব। 

বাঁঘনী এবারেও লোকনাথের কথা বুঝল । তাই সে শান্ত মনে তার 

বাচ্চাদের লোকনাথের সামনে রেখে শিকার করতে চলে গেল । কয়েক ঘণ্টা 

পরে বাঘিনী ফিরে এসে আবার গর্জন করতে লাগল । লোকনাথ বুঝলেন, 
বাঁঘনী বলতে চাইছে, ও এসে গেছে । এবার সে তার বাচ্চাদের দেখাশোনা 
করবে ও স্তন্যপান করাবে । লোকনাথের এখন ছাট । 

দিন সাতেক এই একইভাবে কাটল। তারপর একাঁদন লোকনাথ 
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বাঘিনীর মন পরীক্ষা করার জন্য 'না্দন্ট সময়ে বাঁঘনীর কাছে না গিয়ে 
ধ্যানে বসলেন । ধ্যান ভঙ্গ হলে তান লক্ষণ করলেন, বাঁঘনী তার বাচ্চাদের 
আঁনিষ্ট আশঙ্কা করে আজ শিকারে বায়ান, এক পাও সেখান থেকে নড়েনি। 
কারণ আজ লোকনাথ তাকে অন্যার্দনকার মত কোন অভয় বা আম্বাস 
দেননি । তাই আজ সে শিকারে যাবার মনস্হ করেনি। শুধু কাতর চোখে 
লোকনাথের 'দকে তাকয়ে চুপচাপ বসোঁছল। 

পরাঁদন লোকনাথ বাঁঘনীর কাছে গিয়ে বললেন, মাগো, গতকাল 
তোমার আহার হয়ান। আর দৌর না করে শিকার করতে যাও। আম 

ওদের দেখব। 
এ কথা শোনার পর বাঁঘিনগ নিশ্চিন্ত হয়ে শিকার করতে চলে গেল 

এমনি করে মাসখানেক চলল । তারপর লোকনাথ একাঁদন ঠিক করলেন, 
সেই জায়গা থেকে আসন উঠিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। 

এই ভেবে লোকনাথ সেখান থেকে এাঁগয়ে চললেন । কিন্তু কিছ-দ-র 

যাবার পর সেই বাঁঘনীর গর্জন শুনতে পেলেন । সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে 
বাঁঘনণ তাঁরই উদ্দেশে বারবার গর্জন করে চলেছে । 

বাঘনীর মনের কথা বুঝতে পেরে কর:ণায় বিগাঁলত হলো লোকনাথের 

অল্তর। তিন আর যেতে পারলেন না। তান তখন বাঁঘিনীর কাছে 

1ফরে ?গয়ে তাকে বললেন, মাগো, তুমি চুপ করো । আঁম যাব না' যত- 

দন তোমার বাচ্চারা তোমার লঙ্গে শিকারে বার হবার উপঘযুন্ত না হয়; তত- 
দন আম এখানেই থাকব । 

লোকনাথের কাছ থেকে এই আম্বাস পেয়ে খুশী হয়ে গর্জন থামাল 

বাঁঘনী । সে নিশ্চিন্ত মনে শিকারে গেল লোকনাথের কাছে তার বাচ্চাদের 

রেখে । আনন্দের ঢেউ খেলে যেতে লাগল তার চোখে মুখে । 

লোকনাথ তাঁর সত্যরক্ষা করলেন। 'তাঁন সেই পার্বত্য অরণ্যের 
আস্তানায় আরও বেশ কিছাবাদন রয়ে গেলেন। তারপর একাঁদন লক্ষ্য 

করলেন, বাঁঘনী এবার তার বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে শিকারে যাচ্ছে । 
£লনাকনাথের 'দকে নীরব চোখে তাঁকয়ে স্বেন বলতে চাইছে, এবার তার 
চ্চারা শশকারে যাবার উপয্স্ত হয়েছে । সুতরাং লোকনাথকে আর 

ছথাশোনা করতে হবে না তাদের । 
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সেইদিনই সে জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন লোকনাথ । 
যে যোগী 'সাদ্ধর চরম অবচ্হা লাভ করে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁর 

তখন সমস্ত জীবজগতে ঈশ্বর সত্তা উপলাব্ধ হয়। সে কারণে হিংস্র 

প্রাণীরাও তাঁর কাছে বৈরাঁভাব ত্যাগ করে 1. 

গীঁতায় বলা হয়েছে, যোগাভ্যাসদ্বারা যবস্তাত্মা সমাহত চিত্ত যোগী সবন্ত 
সমান ব্লন্ধকে দর্শন করেন । একেই সমদর্শন বলা হয়। যিনি পরমেম্বরকে 
ভূত বা প্রাণীমান্রে আর প্রাণীমান্রকে .পরমে*্বরে দর্শন করেন, পরমেশ্বর 

তাঁর কখনো অদশ্য হন না আর 'তাঁনও কখনো পরমে*্বরের অদৃশ্য হন 

না। ঈশ্বর সর্বভূতাত্রা। ঈশ্বরকে সর্বভূতাত্মারূপে উপাসনা করলে সর্ব 
সমদর্শনর্প আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। 

পাতঞ্জলও বলেছেন, আহংসাব-ত্তি সমক্যকরূপে স্হির হলে সেই যোগীর 

কাছে অন্য সব হিংস্র জন্তুর প্রাতি তাঁর হিংসাবাত্ত থাকে না। তাঁকে তারা 
তাদের আপন জন বলে দেখতে থাকে । চন্দ্রনাথ পাহাড়ের বাঁঘনব যেমন 

তার হিংসাবাত্ত ভূলে আঁহংসাবাত্তপরায়ণ যোগী লোকনাথ ব্রহ্ষচারীকে 
তার আপন জন ভেবে তাঁর কাছে তার সদ্যোজাত বাচ্চাদের রেখে নিশ্চিন্ত 

মনে শিকারে চলে যেত দিনের পর 'দিন। 

সমদরশীঁ মহাষোগণী লোকনাথ ব্রক্মচারীর অন্তরে ছিল অপাঁরসীম 
করুণা । এই অন্তহীন করুণার অমৃত ধারা মানুষ, পশ:পাঁখি, কাঁটপতঙ্গ' 
প্রভীত সকল প্রাণীর উপর 'দিয়ে সমানভাবে বয়ে চলত । তাদের সকলকে. 
কৃতার্থ করত । : 

_বারদীর আশ্রমে প্রাতাঁদন আহারের সময় লোকনাথ বাবা আয় আয় 
বলে ডাক দেন আর সঙ্গে সঙ্গে কত পশুপাঁখ ও কাঁটপতঙ্গ এসে হাজির 
হয়। আশ্রমের গাছের ডালে কত রকমের পাঁখ উড়ে আসে । কখনো 
তাঁর জটাজালে, কখনো তাঁর কাঁধে, আবার কখনো বা তাঁর কোলে এসে 
বসে। লোকনাথ 'নজের হাতে তাদের খাইয়ে দেন। ছোট ছোট সারবদ্ধ 

পিপড়ের সামনে 'মিছারর গহড়ো ছাঁড়য়ে দেন! যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তা৷ 

খেয়ে নিরাপদে সরে না পড়ে ততক্ষণ কাছে বসে থাকেন । / 

আশ্রমের দাক্ষণ দিকে একটা খোলা মাঠ ছিল । এ মাঠ থেকে প্রাত-, 

দিন একাঁটি ষাঁড় লোকনাথের কাছে এসে কিছ; না কিছ; খেয়ে যায় 
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'শ্লাকনাথ তাকে কালাচাঁদ বলে ডাকেন। তাকে সন্তানের মত স্নেহ 
করেন। 

সোঁদন বারদী গ্রামের এক ভভ্ত চাষী এক কাঁদ ম্তমান কলা নিয়ে 

আশ্রমে এসে হাঁজর হলো । লোকনাথ বাবার ঘরের সামনে কাঁদাট রেখে 

বাবার উদ্দেশে প্রণাম জানয়ে চলে গেল চাষীট। বাবার ঘরের দরজা তখন 

বন্ধ 'ছল। 

এঁ সময় ঘরের বারান্দায় আশ্রমের ভূত্য ও বাবার সেবকা হন্দ্হানী 
ভজলেরাম আর একজন ভন্ত বসে ছিল: এমন সময় মাঠ থেকে হাম্বা 

হাম্বা” রব করতে করতে কালাচাঁদ এসে হাঁজর হলো । এসেই বাবার ঘরের 

দিকে একবার তাঁকয়ে সে কাঁদ থেকে কলাগুলো খেতে লাগল । তা দেখে 

ভজলেরাম চে"চাঁমাঁচি শুরু করে দল । ভভ্তাঁট তখন ব্যস্ত হয়ে কাঁদতে 

যে তিন চারাঁট কলা অবাঁশস্ট ছিল তা সারয়ে নিয়ে গেল । এমন সময় বন্ধ 

ঘরে ভিতর থেকে অন্তষমিী সমদর্শ লোকনাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 

[তিনি বললেন, ওর গ্লাসের কলা নাল কেন ? 
ভন্তাঁট বলল, না বাবা, আম ওর গ্রাসের কলা 'িনহীন। কাঁদতে যা 

পড়ে ছিল, তাই সাঁরয়ে রেখোঁছ। 

এই বলে ভন্ত সেই কলা কণট হাতে ধরে কালাচাঁদকে খাইয়ে দিল। 

লোকনাথও সন্তুষ্ট হয়ে চুপ করে রইলেন। তান তাঁর এই সমদর্শ 
আচরণের দ্বারা এই 'শক্ষা ভক্তদের দিলেন যে, আশ্রমের যে কোন 'জানসের 

উপর সকল জীবের সমান আঁধকার আছে। 
তখন বারদীর জামদার ছিলেন অরঃণকা'্তি নাগ । একাঁদন নাগ মশায় 

লোকনাথের আশ্রমে এসে উপস্হিত হলেন। তান সোজা বাবার ঘরের 
দিকে এীগয়ে গেলেন । কিন্তু ঘরের দরজার কাছে পা রাখতেই ঘরের ভিতর 

থেকে বাবা বলে উঠলেন, বাবা অরুণ, এখন ঘরের ভিতর আসাঁব নে। 
আমার পাঁরবার খাচ্ছে । খাওয়া হয়ে গেলে ঢ;কাব ৷ 

নাগবাবু বাবার কথার মানে বুঝতে না পেরে ভাবলেন, হয়ত কোন 

'কুলবধ বাবাকে দর্শন করতে এসে এখন বাবার প্রসাদ পাচ্ছেন। তাই তান 

বাবার আদেশমত ঘরের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দেখতে 

'দেখতে পাকা দ:ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু তব? ঘরের দরজা খুলল না দেখে 
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[তান বাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে উ"ক মেরে দেখলেন : 

কিন্তু ঘরের মধ্যে কোন লোককে দেখতে পেলেন না। 

এমন সময় বাবা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললেন, বাবা অরুণ, এবার 

তুই ঘরের ভিতরে আসতে পাঁরস। 

_ নাগবাবু তখন ঘরে ঢুকে বাবাকে প্রণাম নিবেদন করে বললেন, বুহ্ষচারী 

বাবা, আপাঁন তখন বললেন, আপনার পাঁরবার খাচ্ছে । কিন্তু কই ঘরে ত 
কাউকে দেখতে পাচ্ছ না। 

একথা শুনে বাবা বললেন, এ দেখ, আমার পাঁরবার কেমন খেয়ে খহীশ 

মনে চলে যাচ্ছে। 

বাবার কথা শুনে নাগ মশায় তাকিয়ে দেখলেন, একদল “পড়ে সার 

বেধে ঘরের ভিতর থেকে মৈন্যদলের মত চলে যাচ্ছে । নাগবাব্ এবার 

বুঝতে পারলেন, মহানপ্রাণ লোকনাথ বাবা নিজজন ঘরের মধ্যে নিজের 

হাতে মিছির গ্জড়ো ছড়িয়ে ?ি'পড়ের দলকে খাওয়াচ্ছিলেন। যতক্ষণ 

তাদের খাওয়া শেষ না হয়, ততক্ষণ একমনে তাদের কাছে বসৌছিলেন। 

তাদের খাওয়ার সময় কেউ ঘরে ঢুকলে বহু পিপড়ে পদদাঁলত হয়ে মারা 

যেত। তাই কাউকে তখন ঘরে ঢুকতে দেনান। খাওয়া শেষ করে তারা 

সরে যেতেই নাগমশায়কে ঘরে ঢুকতে বলেন বাবা । 

নাগবাবু আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, সকল জীব এমন কী প'পড়ের 

মত ক্ষুদ্রাতিক্ষ্রর প্রাণীর প্রাতও ক". অপাঁরসীম করুণা ও মমতা লোকনাথ 
বাবার! 'হংসা ত্যাগ করে ভালবাসা দিয়ে কিভাবে সব প্রাণীকে আপন 

করে নেওয়া যায়, এই শিক্ষাই তান পেলেন সোঁদন বাবার কাছে । 

আর একাদন লোকনাথবাবা আশ্রমে বসে ভন্তদের উপদেশ 'দাচ্ছিলেন, 

এমন সময় এক মাহলা বাবার আহারের জন্য এক বাঁট গরম দুধ ও সর 

নিয়ে এসে বাবার সামনে তা রেখে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন । 

দুধ ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও বাবার সৌঁদকে খেয়াল নেই। কিছুক্ষণ পর 
[তিনি 'আয় আয়' বলে কাকে ডাকতে লাগলেন । কিন্তু কাকে ডাকছেন তা 

কেউ বুঝতে পারল না। উপাঁস্হত ভন্তদের মধ্যে সোঁদন ভোলানন্দ গাঁরর 

শিষ্য পশ্চমবাংলার বর্ধমান নিবাস পুলিস সাব ইনস্পেকুর গোৌরগোপাল 

রায় ছিলেন সেখানে । 
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[কিছুক্ষণ সকলে ভীত ও আশ্চর্য হয়ে দেখল, প্রকাণ্ড এক কেউটে সাপ 
দুধের বাঁটর দিকে এাঁগয়ে আসছে । দুধ খাওয়ার জন্য বাবা এতক্ষণ একেই 
ডাকাছলেন ৷ গৌরগোপালবাবু সাপাঁটকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন । 

1তাঁন বাবার কাছে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলেন । 

সাপাঁট লোকনাথবাবার কাছে গিয়েই তার ফণা বিস্তার করল । 

লোকনাথবাবা তখন সেই ফণাঁটি ধরে দুধের বাঁটির মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন । 

বাঁটির সব দুধ পান করে সাপাঁট তার ফণাটি আবার তুলতেই বাবা তাকে 

বললেন, এখন চলে যা। 

এই কথা বলামান্র সাপাঁট ফণা না'ময়ে ধীরে ধীরে যেখান থেকে এসে- 

[ছল সেইখানে চলে গেল। 
এতক্ষণ উপাঁস্হত সকলে স্তব্ধ হয়ে এই অলোকিক কাণ্ড দেখাছলেন। 

এর পর বাবা সেই দুধের বাঁট থেকে খাঁনকটা সর নিজের মুখে পুরে 

গোঁরবাবনুকে বললেন, নে; প্রসাদ নে ! 

গোৌরবাব সেই সর 'বিষান্ত সাপের উচ্ছিষ্ট ভেবে তা নিতে ইতস্ততঃ 

করছিলেন ৷ তা দেখে বাবা বললেন, ইতস্তত করছিস কেন ? নে না, কোন 

ভয় নেই। 

গৌরবাব তখন মন থেকে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মহাপঃরষের প্রসাদ 

অমৃত মনে করে তা পরম ভান্তভরে গ্রহণ করলেন। 

সকল প্রাণীর প্রাত বাবার ক অলৌকিক আঁহংসা, মৈত্রী ও করুণা ! 

যাকে লোকে সাক্ষাৎ যম ভাবে, সেই বিষধর কেউটে সাপের সঙ্গেও তাঁর 
ক অপূর্ব সখ্যতা ! আর সেই বিষধর সাপও তার স্বভাবজাত সব হিংস্রতা 

ভুলে তাঁর সব আদেশ মেনে চলে আপন জনের মত । 

সোঁদন রাতে বাবার এক শিষ্য বাবার ঘরের দাঁক্ষণের বারান্দায় কম্বল 

বাছয়ে বসে জপ করতে যাবেন, এমন সময় একটা ঘেয়ো কুকুর এসে তাঁর 
কাছে বসে গা চুলকাতে লাগল ৷ কুকুরাঁটর গা থেকে দগ্গন্ধি বার হচ্ছিল । 
শিষ্যাটি তখন সেখান থেকে উঠে পূব দিকের বারান্দায় চলে গেলেন । কিন্তু 

কুকুরাঁটও তাঁর কাছে গিয়ে তেমান করে গা চুলকাতে লাগল । এর পর 

শিষ্য আর এক জায়গায় গেলে ক্করাঁটিও তরি কাছে গেল । বাবা তখন 

ঘরের ভতরে ছিলেন শিষ্যাট চেণচাঁমিচি করতে পারলেন না। তবে বাবার 
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উপর রাগ করে মনে মনে বললেন, বাবা, এভাবে আমায় কুকুর "দিয়ে 'বিরন্ত 

করছেন। 

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরাট আপনা থেকে উঠে সেখান থেকে চলে গেল । শিষ্যাট 

এবার জপ করতে বসলেন । কিন্তু কিছুতেই মনাস্হর করতে পারলেন না। 

সারারাত আঁস্হরতার মধ্য দয়েই কেটে গেল। 

পরাঁদন ভোরবেলায় বাবা দরজা খুলে শিষ্যাটকে বললেন, রাতে তোকে 

মশা কামড়াচ্ছিল না কিরে ? 
শিষ্যাট বললেন, না বাবা, মশা নয় । গত রাতে একাঁট ঘেয়ো কৃকুর বড় 

জবালাতন করেছে । বারবার আমার গ্রা ঘে'ষে বসে গা চুলকিয়েছে। তার 

শরীরের দূুর্গন্ধে আম খুবই 'িরন্ত বোধ করছিলাম । 

একথা শুনে বাবা বললেন, তুই কেন তার গায়ে আঘাত করেছিস ? 

তাকে মারবার আঁধকার তোর নেই । তাঁড়য়ে দাব। যাঁদ সেনা যায় তবে 

তোকেই সরে যেতে হবে । আমার কথা মনে রাখিস । 

সামান্য এক ঘেয়ো কুকুরের প্রাত বাবার এই অসাম করুণা দেখে 

আশ্চর্য হয়ে গেলেন শিষ্যাট । বাবা তাঁকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, তুমি 

বরন্ত হলেও তোমার থাকবার মত অনেক জায়গা জুটবে। কিন্তু এ 'িরাশ্রয় 

ঘেয়ো কুকুরাঁটর থাকবার মত জায়গা জটবে না। যাঁদ সে থাকার জায়গা 

পায়, তবে সে নিশ্চয়ই চলে যাবে । আর যাঁদ তা না পায়, তবে তোমারই 
ডাঁচত হবে তাকে এ জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া । 

আশ্রমে একটি বিড়াল ছিল। লোকনাথ বাবা তাকে আদ:রী বলে 

ডাকতেন। তাকে সন্তানের মত স্লেহ করতেন । একাঁদন 'বড়ালাঁটর প্রসব 

বেদনা উঠলে সে বাবার ঘরের বারান্দার এক কোণে প্রসবের জায়গা বেছে 

নেয়। তখন আশ্রমের ভৃত্য ভজলেরাম বারান্দার শ্তা নষ্ট হবার ভয়ে 
লাঠি 'নয়ে তাড়া করে বিড়ালাঁটকে ৷ 

প্রসব বেদনায় আঁস্হর হয়ে বিড়ালাটি যেখানেই যেতে লাগল সেখানেই 

তাড়া খেতে লাগল । অবশেষে সে নিরহপায় হয়ে বাবার ঘরের বধ দরজার 

বাইরে দাঁড়য়ে কাতর প্রাণে ডাকতে লাগল । সে ডাক শুনে পরম করুণাময় 
বাবার অল্তর বিগাঁলত হলো। তান সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দলেন। 

বিড়ালাঁট নিভয়ে তার কাছে গেলে তানি তাকে নিজের কোলে তুলে 'নিয়ে 
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বললেন, মা আদ:রী, আর তোর-কোন ভয় নেই। তুই শান্ত হয়ে থাক। 
ণবড়ালাটি তখন তাঁর কোলের মধ্যে প্রসব করল । ফলে তাঁর পরনের 

কাপড় ও বসার বালাপোষখানি নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কোনরূপ বিরন্ত 
"বাধ করলেন না 'তান। কারণ তান তাকে যথার্থই সন্তানের মত জ্ঞান 
করতেন। 

গোয়ালাদের এক মাহলা আশ্রমে কাজ করত । তাকে সবাই বলত 

গোয়ালনী বা। তার উপর আশ্রমের আঁতাঁথসেবা, প্রসাদ 'বতরণ ও 

রোগীদের পাঁরচযা করার ভার দেওয়া ছিল। 

একাঁদন একটি ব্যাধগ্রস্ত কুকুর মৃমূষ্য অবস্হায় কোথা থেকে এসে 

লোকনাথবাবার ঘরের বাইরে এক পাশে শুয়ে রোগ যন্তণায় ছটফট করতে 

লাগল । গোয়ালিনী মা তাকে প্রথম দেখতে পায়। 

গোয়ালনী মা তখন লোকনাথ বাবাকে বললেন, বাবা তুম ত কত 

জীবকে কৃপা করছ । আশ্রমে একাঁট ব্যাধিগ্রস্ত কুকুর এসে শুয়ে পড়েছে। 

যন্ত্রণায় এমন ছটফট করছে যে, চোখে দেখা যায় না। হে করুণাময়, কুকুর- 

টার একটা গাঁত করে দাও। মাম যে আর সইতে পারাছ না। 

গোয়ালিনী মায়ের এই কাতর আবেদন শুনে মহাযোগী লোকনাথ 

ব্হ্মচার+ ঘরের বাইরে এসে সেই রোগযল্্রণাকাতর কুকরাঁটর কাছে গেলেন। 

তারপর কক:রাঁটর ভূরুর মাঝখানে ডান হাতটা ছোঁয়ালেন। 
সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল; কুকুরটি তৎক্ষণাৎ সমস্ত রোগ যন্ত্রণা হতে 

মানত পেয়ে স্হ হয়ে উঠল । সে উঠে দাঁড়য়ে শান্ত ভাবে লোকনাথবাবার 

মুখের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাঁকয়ে রইল । 
এইভাবে আর্ত জীবের দুঃখে দুঃখবোধ করে সে দুঃখ দূর করতেন 

বন্মভৃত মহাযোগী লোকনাথ । 
মিরপুর গ্রামানবাসী বারদী স্কুলের পণ্ডিত 'বাঁপনাঁবহারী সরকার 

একাঁদন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করতে আসেন। 'তাঁন এসে 

বক্ষচারী বাবার সঙ্গে কথাবাতাঁ বলতে লাগলেন । এমন সময় আশ্রমের এক 

গাছের ডালে বসে একটা কাক কক্শ স্বরে ডাকতে লাগল । 

আলাপে ব্যাঘাত ঘটায় পণ্ডিত মশায় একটা িল ছহডড়ে তাড়িয়ে দিয়ে 

আবার আলাপ করতে লাগলেন । কিন্তু কাকটা আবার সেইখানে এসে বসে 
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তেমাঁন করে ডাকতে লাগল । পণ্ডিত আবার 1ঢল ছধড়ে কাকটাকে তাঁড়য়ে 
দিলেন। 

তা দেখে বাবা লোকনাথ পাঁণ্ডিত মশায়কে বললেন, কাকের রব তোর 

কাছে ককশ লাগছে, তুই ওকে বারবার তাড়িয়ে 'দাচ্ছিস । কিন্তু দেখ, তোর 

কথা আমার কাছে ককর্শ ও 'বকৃত লাগলেও আমি তোকে তাঁড়য়ে 

দিচ্ছি না। 

এই কথা শুনে পণ্ডিত মশায় লাঁজজত হয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারেন 
তান বুঝতে পারলেন সমদর্শাঁ ব্রহ্গজ্ঞানী লোকনাথবাবা তাঁর এই কথার 

মধ্য দয়ে এই শিক্ষাই দিলেন যে, সংসারে যে সব মানুষ ও জীবজন্তু 

আমাদের আঁপ্রয় ও কূতাঁসত, তাদের তাড়িয়ে দেবার আঁধকার আমাদের 
নেই। সংষ্টর কোন বস্তুকে ঘৃণা বা অনাদর করা মহাপাপ । 

পণ্ডিত মশায় আরও বুঝলেন, সংসারী লোকের কথা বাতা স্বার্থযান্ত 

এবং কামনা বাসনায় ভরা বলে যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষদের ভাল লাগে না: 

তব তাঁরা তাদের ঘৃণা করে তাঁড়য়ে দেন না। গীতায় আছে, সাধারণ 

প্রাণীর যেখানে রানি, সিদ্ধ সাধকেরা যেখানে জাগ্রত থাকেন । আবার যেখানে 

সাধারণ প্রাণীরা জাগ্রত থাকে, সাধকেরা সেখানে 'নাদ্ুত থাকেন। অথাৎ 

যে সব ভোগ্য বিষয়ের প্রাত সাধারণ মানুষ সদাজাগ্রত ও সচেতন, সাধকের! 

সে বিষয়ে সদা উদাসীন । আবার যে সব আধ্যাত্মক বা পারমার্থিক 'বষয়ে 
সাধারণ মাননষ উদাসীন, সাধদুরা সে বিষয়ে সদা সচেতন বা সদাজাঞ্সত | 

লোকনাথবাবার একবার চাষ করার সখ হয়। বারদীর জমিদার নাগ- 

বাবুরা বাবার অনুগত ভন্ত। তাঁরা চাষের জন্য ক্ষেত ও লোকজনের ব্যবদ্হা 

করে দিলেন। চাষের সব ব্যবস্হা হয়ে গেল। যথাসময়ে ববকালে ধান 

রে'পন করা হলো । শীতকালে ধান পাকল। এমন সময় রোজ রাতে 

বুনো শয়োরের পাল ক্ষেতে এসে ধান নম্ট করে দিতে লাগল । আশ্রম- 

বাসীরা প্রথমে বুঝতে পারোন। পরে রাতে পাহারা দিয়ে তারা লক্ষ 

করল; রোজ রাতে শুয়োরগুলো আসে । কিন্তু তারা লাঠি হাতে ক্ষেতে 
পেৌঁছিবার আগেই শয়োরগুলো পালিয়ে গেল । 

এই ভাবে পরপর কয়েকরাতে যথাসময়ে লাগহাতে ক্ষেতে পেশছানোর 

আগেই শয়োরগুলো পালিয়ে যেতে লাগল । এক দিনও তারা ফপলনন্ট 



পরমপুর-ষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী &৯ 

কারী শয়োরগুলোকে ধরতে বা মারতে পারল না। ফলে শয়োরদের হাত 

থেকে ধান রক্ষা করা গেল না। ব্যাপারটা অনেকটা রহস্যময় বোধ হলো 
আশ্রমবাসীদের কাছে । 

অবশেষে এক ভন্ত সে রহস্য ভেদ করলেন। তান বললেন, বাবা বদ্ধ 

ঘরের ভতরে থাকলেও যোগবলে ক্ষেতে কে কখন আসছে না আসছে সব 

দেখতে পান। একদিন আমি জের কানে শুনলাম, বাবা ঘরের ভিতর 

থেকে শয়োরগলোর উদ্দেশ্যে বলছেন, ওরে তোরা তাড়াতাঁড় কাজ সেরে 

সরে পড় । এ দেখ, লাঠি নিয়ে ওরা মারতে আসছে তোদের ৷ বাবা এতদূর 

থেকে একথা বললেও বাবার অলৌকিক শান্ত বলে শয়োরগুলো সে"কথা 

বুঝতে পারে এবং তারা ঠিক সময়ে সরে গড়ে । 

সকল জীবের প্রাতিই লোকনাথ বাবার এমান করুণা । আশ্রমবাসীর! 

লোকনাথ বাবার মুখ থেকেই আসল ব্যাপারটা শুনতে চাইল । 

লোকনাথ বাবা তখন স্বীকার করলেন, 'তাঁনই রোজ রাতে সতর্ক করে 

দেন শয়োরগুলোকে । 

আশ্রমবাসীরা পরে বুঝল, এই ঘটনার দ্বারা লোকনাথবাবা এই শিক্ষা 

[দলেন যে, এই জগতের সব বদ্তুই ঈশ*বরের । তাতে কোন মানুষের ব্যান্ত- 

গত আধিকার নেই। আবার এই জগতের সকল জীবও ঈশ্বরের স্টি । 

সতরাং ঈশবরের সব বস্তুতে তাঁরই সংষ্ট সব জীবের সমান আঁধকার আছে' 

ও 

লোকনাথ ব্রহ্মচারী এমনই সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন যে, কোন জায়গায় 

সে ধত দূরেই হোক, যে কোন মানুষ ভান্তভরে একাগ্রাচত্তে তাঁকে স্মরণ 
করলে 'তাঁন বুঝতে পারতেন । তাঁর হদয়তন্ত্রীতে স্ই স্মরণকার ব্যান্তুর 

মনের কথা সব অনুরণিত হত। তার ছাবি ভেসে উঠত তাঁর মানসনেত্রে। 

সেব্যান্তি যাঁদ আর্ত বা বিপদাপন্ন হত, তাহলে তান সূক্ষম শরীরে 
তৎক্ষণাৎ তার কাছে আঁবর্ভূত হয়ে তাকে উদ্ধার করতেন । 

দার্জীলং-এর ডেপ2ঁট ম্যাজিস্ট্রেট একবার এক দুরারোগ্য রোগে 

আক্রান্ত হন। বড় বড় ডান্তারেরা যথাসাধ্য চিকিৎসা করতে লাগলেন । 

িন্তু শত চেন্টা সত্তেও রোগ কমল না: বরং রোগীর অবস্হা ব্লমশই খারা: 
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হতে লাগল । সকলেই হতাশ হয়ে পড়ল! 

দৈবক্রমে একাঁদন পার্বতীবাবুর এক বন্ধু তাঁকে দেখতে এলেন তাঁর 
'বাঁড়তে । বন্ধ্মাট বারদীর রল্সচারী লোকনাথ বাবার পরম ভন্ত ছিলেন। 

[তান বললেন, পার্বতনচরণ, তুমি কছ:মান্ত্র ভেবো না। তুমি এক মনে 

লোকনাথ ব্রক্গচারীকে স্মরণ করো । তাহলেই রোগমন্ত হবে । 

বন্ধুর কথামত পার্বতীবাবু একমনে ব্রক্মচারী লোকনাথবাবাকে মনে 
মনে ডাকতে লাগলেন। 

সোঁদন রাতেই এক অলোঁকিক ব্যাপার ঘটল । ততন্দ্রাবম্ট অবস্হায় 

'পাবতীবাবু দেখলেন, জটাজুটমাঁণ্ডত এক মহাপুরুষ তাঁর 'শিয়রে বসে 
তাঁর মাথায়, হাত বুলিয়ে 'দিচ্ছেন। তন্দ্রারভাব কেটে গেলে বাঁড়র লোক- 
জনদের ডেকে পার্বঘীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তারা সেই মহাপুরুষকে 

দেখেছে ?াকনা। সেই মহাপুরষের চেহারার বর্ণনা শুনে সকলেই বিস্ময়ে 

ক্তান্তত হয়ে গেল। 

পরের দন পার্বতীবাবুর সেই বন্ধুটি এ রহস্য ভেদ করলেন। 1তাঁন 

বাঁঝয়ে দিলেন, সেই মহাপরুষই লোকনাথ ব্রন্মচারী । তাঁর চেহারা এই 
রকম । তুমি তাঁকেই দেখছ । যে কোন আর্ত ব্যাস্ত তাঁকে একমনে ডাকলে 

তিনি এইভাবে সাড়া দেন তার ডাকে । তানি অগাঁতর গাতি। যেকোন 

শরণাগত ব্যান্তকে এইভাবে তাঁর লীলাবিভূতি প্রদর্শন করেন। দু তিন 
বছর পর একাঁদন পার্বতঁচরণ বারদীর আশ্রমে লোকনাথ ব্রক্ষচারীকে দর্শন 

করতে এলেন। বাবাকে দর্শন করার পর পার্বতঈবাবু অন্তরের কৃতজ্ঞতা 

জানিয়ে বললেন, আপনার জন্যই আমি এ জীবন ফিরে পেয়োছ। এখন 

আদেশ করুন; আমি কিভাবে আপনার এই মানবসেবারতে সাহাধ; করতে 
পার । 

বাবা লোকনাথ একথা শুনে কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসর্লেন। 
পার্বতীবাবু সকৃতজ্ঞাঁচত্তে নিজেকে লোকনাথবাবার কাজে লাগাতে চাইলেও 

বাবার কাছ থেকে কোন 'নর্দেশ না পেয়ে চলে গেলেন। 

সর্বত্যাগী রক্ষচারী হয়েও লোকনাথ সমাজের কথা ভাবতেন । সমাজের 

সকল শ্রেণীর মানুষের মঙ্গলাঁচ্তা করতেন । িশেষ দস্হ ও দুর্গত 

মানুষদের দুঃখে তাঁর প্রাণ কদিত। যথাসাধ্য তাদের দঃখমোচনের চেষ্টা 
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না করে পারতেন না। 

পার্বতীবাবু আশ্রম থেকে চলে যাবার বেশ ?কছনীদন পর এক সময় 

লোকনাথবাবা তাঁর শিষ্য রজনী চক্রবতাঁকে বললেন, রজন+, পার্ব তচরণ 

আমাকে বলোছল, আমার আদেশ পেলে সে আমার যে কোন কাজ করে 
দেবে। দেখ, ইংরেজ সরকার যে আয়কর বাঁসয়েছে, তা এ দেশের বহু 
লোকের পক্ষে পীড়াদায়ক বলে মনে হচ্ছে । পার্বতীচরণ কি চেষ্টা করে 

এর কোন প্রীতাঁবধান করতে পারে না? 

রজনীবাব; বললেন, না, পার্বতঈীবাব; তা করতে পারেন না। কারণ 

যে আইনসভায় আইন পাশ হয়, তাতে পার্বতীবাবুর কোন হাত নেই । 

সৈ সময় লোকনাথবাবার আর এক ভক্ত ডেপনট ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রকুমার- 

বাবু সেখানে ছিলেন। তাঁকে এ 'ববয়ে জিজ্ঞাসা করতে তানও বললেন, 

রজনীবাবু ঠিকই বলেছেন, এতে পার্বতীবাবুর কোন হাত নেই । 

একথা শুনে লোকনাথবাবা বললেন, তাহলে পর্ব তীচরণকে 'দিয়ে আর 

ক কাজ করাব ? 

পরার্থপর মহাপ্রাণ লোকনাথ ব্রহ্মচারী তখন আয়কর নিয়ে এত ষে 

মাথা ঘামাচ্ছিলেন তার কারণ ছিল। কারণ তাঁর মনে হয়োছিল, এই 

আয়কর সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে 

এটা খুবই কম্টকর হবে। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙ্গা খারট্রীন 

খেটে দু চার পয়সা রোজগার করে কোন রকমে সংসার চালায়, পাঁরবার- 

বগ্গের ভরণ পোষণ করে, তাদের পক্ষে এই কর দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য 

ব্যাপার । তাই তাদের দুঃখের কথা ভেবেই পরম করঃণাময় লোকনাথ বাবার 

প্রাণ কাঁদত। হদয় বগাঁলত হত। 
এই করানবারণের জন্য কাউকে কোন চেস্টা করতে হয়ান। ব্রহ্মজ্ঞান 

মহাপুরুষ লোকনাথ বাবার প্রবল ইচ্ছাশান্তর প্রভাবেই সেই বছর আয়কর 
সংক্রান্ত আইন পাঁরবাঁতত হয়। 

সোঁদন বারদী গ্রামের কয়েকজন কর্মকার বাবা লোকনাথের কাছে এসে 

বলল, বাবা, আসছে মাসে আমাদের ছেলের বিয়ে দিতে চাই। আপাঁন এই 
শুভকাজের জন্য দয়া করে একটা ফর্দ করে 'দন। 

লোকনাথ বাবা গ্রামবাসীদের নানা রকমের অনুরোধ রক্ষা করে থাকেন। 
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তাই কর্মকারদের এ অনঃরোধও প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাই 
তাদের অনুরোধে তখাঁন একটা ফর্দ করে 'দিলেন। 

সেই ফর্দ পড়ে কর্মকারদের. একজন বলল, বাবা, আপাঁন ফর্দে 

আতসবাঁজর কথা লিখেছেন । কিন্তু আমাদের বাঁজতে দরকার নেই । 

কারণ আমাদের এক শাঁরকের ছেলের বিয়েতে বাজ পোড়ানোর সময় আগুন 

লেগে গাঁয়ের বিশেষ ক্ষাত হয়োছল । 

একথা শুনে লোকনাথ বাবা বললেন, বেশ ত, বিয়ের দিন বাঁজগুলো 

এনে এই আশ্রমের সামনে পোড়াবি। তাহলে ত আর গাঁয়ের কোন ক্ষাত 

হবে না। 

ফর্দতে বাজনা ধরা হয়োছল। তা দেখে কর্মকারদের আর একজন 

বলল, আমাদের এক শাঁরকের বিয়েতে ইধারাঁজ বাজনা আনা হয়েছিল৷ 
আমাদেরও খুব ইচ্ছে এই বিয়েতে ইধারাঁজ বাজনা আনার । 

শুনে লোকনাথবাবা বললেন, ইংারাঁজ বাজনা আনার কোন প্রয়োজন 
দেখাঁছি না। যাঁদ একান্তই ইধারাঁজ বাজনা আনতে হয়, তাহলে বারদী 

গ্রামের যে কয়েকঘর গরীব রান্গণ ও দুঃখী আছে তাদের ভোজনের ব্যবস্হা 

করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের ঘরে চাল, ডাল, মাছ, পান ও দই পাঠাতে 
হবে। 

কর্মকারগণ বাবার এই প্রস্তাবে রাজ? হলে বিয়েতে ইধরাঁজ বাজনাও 
ধরা হলো। 

ণবয়ের ফর্দ থেকে বাঁজ উঠিয়ে গদলে যারা বাজ তোর করে জীবিকা 

শনবাহ করে তাদের ক্ষতি হবে মনে করেই বাবা লোকনাথ বিয়ের ফর্দতে 

বাঁজির কথা নিয়ে এত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । ঠ্তান আরও মনে করে- 
শছলেন, ইধারাঁজ বাজনায় খরচ না করে গ্রামের গরীব ব্রাহ্মণ ও দঃখীদের 
ভোজন করানো অনেক বেশী মঙ্গলজনক | যে সব গরাব ব্রা্গণ অনাসন্ত 

হয়ে ধমচিরণ করছেন তাঁদের দান করলে তাঁদের আশাবাঁদে স্বয়ং ভগবান এ 

দাতাদের উপকার করবেন। ভন্তকে সাহায্য করলে ভভ্তবংসল ভস্তান্গত 
ভগবান সাহায্যকারীদের অবশ্যই পঃণ্যফল দান করেন৷ এই জন্যই তিনি এ 
ব্যাপারে জেদ ধরোছলেন | 

তাঁর জেদের মধ্য দিয়ে আর একটি শিক্ষা দিতে চেয়োছিলেন 'সিদ্ধ 
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মহাপুরুষ লোকনাথ । তান বলতে চেয়েছেন সমাজে 'বাঁভন্ন শ্রেণীর 

লোক বাস করে। সকল শ্রেণীর মানুষই পরস্পরের উপর ীনর্ভরশপল। 
তাই কোন বয়ে বা পাঁরবাঁরক উৎসবে 'বাঁভন্ন শ্রেণীর লোক যোগদানের 

মাধ্যমে আনন্দলাভ করতে গেলে তাতে সমাজের মধ্যে শ্রেণীগত এঁক্য ও 

নংহাতি বজায় থাকবে । শ্রেণবৈষ্যম্য প্রকট হয়ে উঠবে না। 

একাঁদন বিক্রমপুরের এক ছুতোর মিস্ত্রী বাবা লোকনাথের কাছে এসে 
বলল, বাবা, আজ আমি বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসোছ। আপাঁনি 
আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন । 

তা শুনে বাবা লোকনাথ বললেন, কিন্তু িপদটা ?ক তা না বললে 'ি 

করে রক্ষা করব ? 

মস্ত বলল, আমি আমার এক ছেলেকে সাভে” স্কুলে ভার্ত করেছি। 
[কিন্তু এখন আর খরচ চালাতে পারছি না। 

লোকনাথবাবা তখন প্রশ্ন করে তার আর্ক অবস্হার কথা জেনে 'নিয়ে 

বললেন, তোর ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দে। তোর ছেলেকে কোন জমিদারি 

স্সরেস্তায় কাজ শেখার জন্য রাখার ব্যবস্হা কর । 
মস্ত এই কথা মেনে নিয়ে বলল, তাই হবে । 

সর্বত্যাগী ও সংসারে অনাঁভজ্ঞ হলেও সমাজের স্হান কাল ও পানের 

1দকে প্রথর দৃষ্টি ছিল লোকনাথবাবার | তাঁর মতে যারা সমাজের কাল 

ও অবহহা বুঝে ব্যবদ্হা না করেঃ তারা 'মিস্তীর মত জীবন সংগ্রামে হেরে 

যায়, আর্ক অনটনকে ডেকে আনে । মিস্লীর সাংসাঁরক অবস্হা ভাল নয়। 

অথচ ছেলের ধপছনে খরচ করছে । এই সময় ছেলে যাঁদ কিছ: রোজগার 
করে তাকে সাহায্য করে, তাহলে তাঁর সংসারে ছটা স:রাহা হয় । 

আর একাদন এক মুম:ক্গু ব্যান্ত বাবার আশ্রমে এসে উপাস্হিত হয়ে 

বলল, বাবা, আম আপনার কৃপাপ্রার্থা। আমাকে আশ্রয় দিয়ে আমার 

মনের আভলাষ পূরণ করুন । 

অন্তযামী মহাপুরুষ লোকনাথ রুম্টভাবে গন্তীরভাবে বললেন, তুই 
তোর নিজের স্নীকেই ভালবাসতে পাঁরস না, আমাকে ভালবাসার করে ? 
তুই এখান থেকে এখাঁন চলে যা । যোদন তোর এঁ লক্ষনী স্ত্রীকে ভালবাসতে 
পারবি, স্রীর সঙ্গে অসদ্বাবহার করাঁব না, সৌঁদন আমার কাছে আসাব। 



৬৪ পরমপরুষ শ্রীব্রীলোকনাথ রহ্গচারী 

লোকটির শত অনুনয় বিনয় সত্বেও সোঁদন কোন কাজ হলো না! 
অগত্যা তাকে চলে যেতে হলো । সে সময়ে আশ্রমে যে সব ভন্ত উপস্হিত 
ছিল তাঁরা এ লোকটির কাছে গিয়ে নানা প্রশ্ন করে জানলেন, বাব। 
লোকনাথের কথা সাঁত্য। লোকটি সাত্যই তার স্ত্রীর সঙ্গে অস্ধবহার 

করে। : 

আশ্রমের এক ভন্ত তখন লোকনাথবাবাকে প্রশ্ব করলেন, আজ্ঞে স্তীর 

সঙ্গে অসদ্ববহার কি অধ্যাত্মপথে চলার অন্তরায় ? 

তা শুনে লোকনাথবাবা বললেন, যে লোক তার পারবারের লোকদের 

ভালবাসতে জানে না, সে কখনো ভগবানকে ভালবাসতে পারে না। ঈশ্বরে 

সত্গ্ণ না জন্মালে ভগবদ্ভান্ত হয়না। সত্গুণ জন্মালে হদয় কোমল 
হয়, মন শান্ত হয়। কামক্রোধাঁদ রিপুগর্নল তখন বশীভূত থাকে । 

বাবার এই অমূল্য উপদেশ প্রাতাঁট সংসারী লোকের পক্ষেই অবশ্য 

পালনীয় । তান বলতে চেয়েছেন, যার হৃদয়ে সত্তগঃণের যে পাঁরমাণ অভাব 

থাকে, সে সেই পাঁরমাণে অসদ্যবহার করে তার অধীনস্হ লোকদের উপর: 

কিন্তু সত্তগুণের প্রভাবে তার হৃদয়ে ভগন্ভীন্তর উদয় হলেই যে সকলকে 
স্রেহ ও করুণার চোখে দেখতে পারবে । 

গু র 

লোকনাথবাবা ভন্তদের একাঁট কথা প্রায়ই বলতেন, ধার্মিক হতে চাইলে 
প্রতাঁদন রাতে শোবার সময় সারাদনের কাজের হিসেব নিকেশ করাব। 

অর্থাৎ ভাল কাজ 'ি 'ক করেছিস আর মন্দ কাজ কি কি করোছিস, তা মনে 

মনে চিন্তা করে বিচার করে দেখাঁব। তারপর খারাপ কাজ আর যাতে 

করতে না হয় সেজন্য দ-টপ্রীতিজ্ঞ হবি। 
একাঁদন লোকনাথবাবা আশ্রমে বসে উপাস্হত ভভ্তদের নানা বিষয়ে 

উপদেশ 'দাঁচ্ছলেন। এমন সময় একজন ভন্ত প্রশ্ন করলেন; আচ্ছা বাবা, 

আমাদের কেমন ভাবে চলা ডীচত ? 
বাবা তার উত্তরে বললেন, যা মনে ন্চব্না নর বারন 

উপাঁস্হত ভন্তদের মধ্যে একজন উকীল 'ছিলেন। তিনি বললেন, বাকা, 

আপনার কথার কোন মানে কিছু বুঝতে পারলাম না। যা মনে আসবে 
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তাই করব; আমার যাঁদ মনে হয় একজনকে লাঠ দিয়ে মার, সেটা ি 
ভাল কাজ হবে £ 

লোকনাথবাবা বললেন, লাঠি মারলেই হলো ! এ যে বললাম, বিচার 
করাঁব। বিচার করলেই ত আটকাবে। তখন আর মারতে পারাব না। 

একথা শুনে উকীলবাবু লাঁজজত হয়ে চুপ করে গেলেন? 

এই কথার মাধমে লোকনাথবাবা সমাজের দ; শ্রেণীর লোকদের উপদেশ 

দিয়োছলেন যারা কোন কাজ করার আগে 'িচার করবার ক্ষমতা রাখে, 

তারা কখনো কুকাঞজজ করতে পারে না। আর যারা অস্হিরমাত, কাজ করার 

আগে যাদের বিচার করার শান্ত থাকে না, তারা কুকাজ করে ফেলার পর 
যাঁদ বিচার করে দেখে; কি কাজ করল, তাহলে আর কখনো কুকাজ করতে 

পারবে না বিচার করবার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁবষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে ষাবে। 

বারদীর এক মাচ ুবক প্রায়ই আশ্রমে আসত । যুবকাঁট ছিল একে 

অন্ধ, তার উপর আবার কু'জো। আশ্রমে মচিদের একটি মেয়েও প্রায়ই 
আসত | মেয়োট বয়সে যুবতী হলেও তার তেমন জ্ঞানবদ্ধ ছিল না। 

গভনর অল্তদর্ণান্টর দ্বারা লোকনাথবাবা বুঝলেন, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা এই 
যুবতীটর চীরনর আচরে কলুষিত হতে পারে । তাকে কেন্দ্র করে সমাজে 

একটা কেলেওকারী কাণ্ড ঘটে যেতে পারে । 'দিব্যদর্শা লোকনাথ তাই 

ভাবলেন, এই সময় মেয়োটর বিয়ে হয়ে গেলে ভাবী মহাপাপ হতে সে 

নিস্তার পাবে: 
এই ভেবে তিনি এঁ মুচি যুবকাঁটর সঙ্গেই মেয়োটর 'বয়ের ব্যবস্হা 

করলেন। এই বিয়ে উপলক্ষে যে সব আন.জ্ঠানিক 'ক্রিয়া কর্মের প্রয়োজন, 
তা তান নিজ অর্থব্যয়ে সব করলেন । 

বিয়ের পর একাঁদন যুবকাঁট এসে বলল, তাদের সমাজের সমাজপাঁতরা 

সামাঁজক ভোজ চাইছে এই বিয়ের জন্য। 

একথা শুনে মহাপ্রাণ লোকনাথবাবা বললেন, তা ত চাইতেই পারে । 
এই বলে তৎক্ষণাৎ বেশ কিছ? টাকার একটা ফর্দ করে আশ্রমের 

দোকানদারকে আদেশ করলেন, এ ফর্দের সব জিনিস যেন মুঁচিপাড়ায় 

সমাজপাঁতদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 

লোকনাথ--& 



৬৬ পরমপুরহষ শ্রীপ্রীলোকনাথ ব্রন্মচারী 

এই বিয়ের দ্বারা লোকনাথবাবা এ যুবতশীটির মধ্যে এক অদ্ভূত স্তরীধম 

সণ্টার করলেন। তাঁর অপার মাঁহমাবলে এ যুবতণ 'বয়ের পর পরমা সাধবা 

স্তীর মত তার অন্ধ কৃ'জো স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে লাগল। 

ঢাকা কলেজের কিছ: ছান্র বারদীর আশ্রমে লোকনাথ ব্হ্ষচারকে দর্শন 

করতে আসে । তারা এসে বাবাকে বলল, বাবা, আমরা আপনার কৃপাণ্রার্থী। 

আমরা আপনার কাছে রক্ষসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে এসোছ। দয়া করে ব্রন্ম 

'সম্বন্ধে কিছ তত্বোপদেশ দান করুন। 

তাদের কথা শুনে ব্রহ্ষচারীবাবা মোটেই খুশী হলেন না। তান তাদের 

খনয়ে মনের আনন্দে রহস্যালাপ করতে লাগলেন! তারপর কথাপ্রসঙ্গে 

বললেন, বাবাজীরা তোরা জানিস ত, যা দিয়ে সমস্ত চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে 

আছে, এ হেন রন্মাকে যান দেখিয়ে দেন সেই গুরুকে নমস্কার কাঁর। 

খাবাজীরা, তোদের ব্রহ্মবস্তু ক তা জানিস ? 

ছাত্ররা একবাক্যে বলল, না বাবা, তাজানি না। তা জানতেই ত 

আপনার কাছে এসৌছ। 

লোকনাথবাবা তখন বললেন, তাহলে শোন। তোদের ব্রহ্মবদতু হচ্ছে 

টাকা । লক্ষ্য করেছিস, টাকার মদুদ্রাগঠীল অখণ্ড মন্ডলাকার। এ জগতে 

টাকার গ্রভাবেই সমস্ত জানিস ব্যাপ্ত হয়ে আছে। টাকারই প্রাতপান্ত 

চলছে সর্বকঘ। তোরা কলেজে ভার্ভ/ হয়োছস অথাৎ দীক্ষা নিয়োছি কেন 

জাঁনস? এই টাকারূপ ব্রন্দের সাক্ষাংলাভের জন্য। 

এইসব কথা শুনে ছান্রেরা বলল, বাবা, আপনার কথার মানে বুঝতে 

পারলাম না। আপাঁন বললেন, দীক্ষা িয়োছস,_এর মানে কি 2 

বাবা বললেন, তোদের কলেজের অধ্যাপকগণ হচ্ছেন তোদের সেই 
পুরু । তাঁরাই এ টাকার্প রন্দের দর্শন লাভে তোদের সাহায্য করবেন । 

এখানে এখন সময় নম্ট করে কাজ নেই। ফিরে গিয়ে এ অধ্যাপক গর:দের 
উপদেশ অনুসারে কাজ করে যা। তারপর এ টাকা ব্লক্ষকে লাভ করে 

দশের সেবা কর। দেশের সেবাকার্য শেষ হলে তোদের কেউ যাঁদ এ 

টাকা ব্হ্গকে ত্যাগ করে আসল রক্গকে দর্শন করতে আঁভলাষী হয়, তখন, 

তাকে আমার কাছে পাঠাঁব। আম তখনই তাকে বন্ষজ্ঞানের উপদেশ দেব। 
লোকনাথ বরক্ষচারী ভাবলেন, এতগরল যুবকের কাছে দেশ সমাজ ও 
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তার্দের পিতামাতা কত কিছুই না প্রত্যাশা করছে! এই যুবশীন্তকে দেশের 

কাজে সমাজের কাজে লাগানো! উচিত। আবার দেশ ও সমাজের সেবা 

করতে হলে আর্থিক সঙ্গাতি ও বিশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রী চাই। তাই এক 
অভিনব উপায়ে ছাত্রদের রক্গজ্ঞান লাভের বাসনা থেকে নিবৃত্ত. করলেন। 

ছাত্রেরাও লোকনাথবাবার উপদেশের গুরত্ব বঝতে পেরে চলে গেল । 

দব্যত্ঞানসম্পন্ন মহাযোগী লোকমাথবাবা আশ্রমে যে লোক আসত 

তাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে অথবা দেখার আগেই তাদের মনের কথা জানতে 

পারতেন। তাদের কারো মধ্যে মানবতা ও সততার অভাব দেখলেই তাদের 

গালাগালি করে তাড়িয়ে দতেন। এই সব গালাগালি বা রূঢ় বাকাবাণে 
কাজও হত । সেই সব লোক তাদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেদের সংশোধন 

করে নিত। তাদের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হত । 

. একাদন আশ্রমে ভন্ত ও শিষ্যাগ্রণ লোকনাথ বাবার চারাদকে বসে তাঁর 
উপদেশ শুনাছলেন। বাবা তন্ময় হয়ে তাদের উপদেশ দান করাছলেন 

নানা বিষয়ে। তখন সহসা লোকনাথ যেন কাকে উদ্দেশ্য করে কঠোর 

ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলেন । কিন্তু ভন্তগণ বুঝতে পারলেন না 

বাবা কার উদ্দেশ্যে এই সব কট কথা বলছেন। বাবা লোকনাথ আবার 
বললেন, তোর শালা আজ আমি মাথা ভেঙ্গে দেব । 

1কছ:ক্ষণ পরেই এক অপাঁরচিত ব্রাহ্মণ আশ্রমে এসে উপাস্হিত হলো! 

বারদীতে তাকে আগে কেউ দেখে নি । তাকে দেখেই রাগের আগুনে জলে 
উঠলেন বাবা । নানা কটু কথা বলে 'তরম্কার করতে লাগলেন । 

দীর্ঘ পথ হেটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ব্রাহ্গণ। তার উপর বাবার 
এই তীব্র ভর্ধসনার কথা শুনে একই সঙ্গে বিস্মিত ও দাখিত হলো সে. 

তাকে 'যাঁন চেনেন না, তার কোন কথা 'যাঁন এখনো পর্যন্ত শোনেনানি, 

[তান কেন তাকে এত ভর্ঘসনা করছেন 2 এই ভর্খসনার কোন কারণ সে 

মোটেই বুঝতে পারল না আর বাবাও কিছুই বললেন না। তান শুধু 

সমানে গালি 1দয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে তা আর সহ্য করতে না পেরে ক্ষণে 

মনে মাথা হে*ট করে আশ্রম থেকে বোঁরয়ে গেল ব্রাহ্মণ 
এই ঘটনায় আশ্রমে উপাঁস্হত ভন্ত-শষ্যরাও আশ্চর্য হয়ে গেলেন 

সকলে। তবে তাঁরা একটা 1জানস বুঝতে পারলেন। তাঁরা আপাততঃ এই 
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ভর্খসনার কোন কারণ না দেখতে পেলেও মহাযোগা বাবা তাঁর দিব্যদ-স্টবলে 

নিশ্চয় রাহ্ধণের কোন দোষ ভ্রাট দেখতে পেয়েছেন । তাই সে আশ্রমে ঢোকার 

আগেই তাকে চোখে না দেখে তার উদ্দেশে গাল পাড়তে শুরু করেছেন । 

ব্রাহ্মণ আশ্রম থেকে বোঁরয়ে গেলে বাবা নিজেই সে কারণের কথাটা 

বললেন। তান ভন্তদের বললেন, তোরা এ সব শুনে হয়ত মনে খুব কস্ট 

পোল । কিন্তু এ ছাড়া আমার করার কিছ ছিল না। ওই ব্রাহ্মণটা আমলে 

নরমাংস 'বরেেতা একটা কশাই। ওর এক 'ববাহযোগ্যা কন্যা আছে? 

ব্যাটা বরপছ্ছে' কাছ থেকে মোটা পণ 'নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছে । ও 

শুধু পণের টাকার অগুকটা বাঁড়য়ে চলেছে । যে বেশী পণ দেবে ও তার 
সঙ্গেই মেয়ের [বয়ে দেবে । মেয়ে স:পান্রে পড়ল ক অপান্রে পড়ল সোৌদকে 

ওর নজর নেই। সে বিষয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। তাই ত আম ওকে 

অমন করে তাঁড়য়ে দিলুম ৷ 

একজন ভন্ত কৌতুহলবশতঃ সেই ব্রাক্মণের কাছে গিয়ে বাবার কথা 
জানালেন। তা শুনে রাঙ্গণ মুন্তকণ্ঠে স্বীকার করল, সাত্যই তার এক 

বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে । একাধিক বরপক্ষের কাছে তার পণের দাঁব 

বাড়াতে বাড়াতে কয়েকশো টাকায় উঠেছে । মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে আমার 

লক্ষ্য নেই। বাবার কথা সবাংশে সত্য। এই পণের টাকা আরো বাড়বে 
কনা এই কথা জানতেই আম এই আশ্রমে বাবার কাছে এদোছিলাম ।' 

ব্রাহ্মণ এবার বুঝতে পারল করুণাময় বাবা লোকনাথ তার মেয়ের মঙ্গল 

কামনায় তাকে কটু কথা বলে এত তিরন্কার করেছেন। এই ভেবেসে 
লাঁজজত ও অনুতপ্ত হলো। সে আশ্রমে ফিরে এসে তার দোষ সকলের 

কাছে স্বীকার করে প্রাতিশ্র্াত দিল, সে এবার পণের দাবি ছেড়ে মেয়ের 

জন্য সংপান্রের সন্ধান করবে। মেয়ের ভাবষ্যং ও.সুখশান্তির দিকে লক্ষ্য 

রেখেই তার বয়ে দেবে। তার আজ উঁচত শিক্ষা হয়েছে। 

একাঁদন বিক্রমপুর ষোলআনা নিবাসী মদন মোহন চক্রবতঁ নামে এক 

ব্লাহ্গণ তাঁর গভধাঁরণী মাকে সঙ্গে করে আশ্রমে উপাস্হত হলেন। তান 

লোকনাথ বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করার পর বললেন, বাবা, আম প্রাতীদ্নন. 

ফুল বেলপাতা ও পাব জল 'দিয়ে আমার মায়ের চরণ পূজা করি। তাঁর 
“প্বায়ের যে জায়গাটায় ফুল বেলপাতা ও জল দেওয়া হয় সেই জারগাটা 
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কছাদন হলো কালো হয়ে গিয়েছে । তাতে পচন ধরেছে । তার উপর 
তাঁর জবর হয়েছে । এর কোন কারণ আমরা বুঝতে পারাছ না। ক কারণে 
এমন হলো এবং 'িভাবে এটা সারবে, তা জানতেই আপনার কাছে এসৌছ। 

চক্রবতর্ঁ মশয়ের কথা শ্নে লোকনাথ বাবা বললেন, আশ্রমের আঁঙ্গনায় 

এ যে বেলগাছটা রয়েছে, তার তলায় তোর মায়ের থাকার জন্য একটা চালা 

করে দে। তোর মাকে বলাব, তার যখন যা খেতে ইচ্ছা হয় এবং যতবার 

খেতে ইচ্ছা হয় তা যেন কুণ্ঠা বা 'ছিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে জানায়। তুই 
সব সময় মার কাছে কাছে থেকে নজর রাখাঁব । তোর মা যখন যা খেতে 

চাইবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাব। আম তার ব্যবস্হা করে দেব । আমার 

আশ্রমে কোন কিছুরই অভাব নেই। 

এই নিরশিমত মদনমোহনবাবু বেলতলায় তাঁর মার থাকার জায়গা 

করে দিয়ে প্রাতাঁদন মার ইচ্ছা পূরণ করে যেতে লাগলেন । এইভাবে 

1কছ7দন চলার পর তান দেখলেন. তাঁর মায়ের পায়ের ঘাটা সম্পূর্ণ সেরে 

গেছে। পায়ের উপর সেই কালো দাগটা আর নেই। তাঁর জ্বরও সেরে 

গেছে। ূ 
মদন মোহনবাবু আশ্চর্য হয়ে লোকনাথবাবাকে তা জানালেন । বাবা 

বললেন, এবার তোর মাকে বাঁড় নিয়ে ষা। যথাসাধ্য মার ইচ্ছা পূরণ করাঁব 

আর তাঁর আদেশ পালন করে চলাঁব। তাহলেই তার পূজা করা হবে। 
এই ঘটনার দ্বারা লোকনাথ বাবা মদনবাবুকে এই শিক্ষাই দিতে চাইলেন 

যে, লোক দেখানো মায়ের চরণ পূজাটাই বড় কথা নয়, নার্ববাদে মার ইচ্ছা 

পুরণ আর আদেশ পালনই হলো প্রকৃত মাতৃপৃজা । মাতৃভন্ত পুত্রের এটাই 

হলো সবচেয়ে বড় কর্তব্য। .এতে মা সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হন। 
এই লীলান্ঠানের দ্বারা বাবা লোকনাথ তাঁর ভন্ত ও শিষ্যদের এই 

শিক্ষা দিলেন ষে' মার আদেশ পালনই পর্নন্রের কর্তব্য এবং এটাই হলো মাতৃ 
ভান্তর সর্বশেম্ঠ নিদর্শন । 

বহ্ষজ্ঞানী মহাপুরুষ লোকনাথবাবা ব্রক্গলাভ করেও সমাজ সম্বন্ধে কত 

»চিন্তা করতেন, সমাজের নানা অশান্তি দূর করবার জন্য কত অমূল্য 

উপদেশ 'দতেন তার ইয়ত্তা নেই । 

মানুষ বৃদ্ধ হলে তার বাাদ্ধন্রংশ হয়। যুবকেরা যেমন শারীরক ও 
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মানাঁসক শান্ত ও সামর্থ/বলে 'বাভন্ন প্রবৃন্তিগুঁলকে দমন করতে পারে” 
তাদের স্বভাব 'ানরোধের ক্ষমতা থাকে, বৃদ্ধগণ তেমন পারেন না, তাঁদের 

সে ক্ষমতা থাকে না। বদ্ধ পিতামাতারা তখন শিশুর মত হয়ে যান ! 

শিশুর যেমন স্বভাব নিরোধের ক্ষমতা থাকে না. খাওয়া দাওয়া, শোয়া, 

ঘুম, যখন ঘা মনে জাগে তাই পূরণ করবার জন্য আঁস্হর হয়ে ওঠে, তেমাঁন 

[পতামাতা বৃদ্ধ হলে তাঁদেরও এ সব বাসনা দমন করবার শীন্ত থাকে না। 

এ সব প্রবাত্তগর্দীল কোনভাবে বাধা পেলে বদ্ধরা অসাহফণু হয়ে পড়েন । 

এইজন্য বৃদ্ধ িতামাতাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হয়। এই, 
কারণে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। সংসারে বদ্ধ পিতা মাতা সন্তানদের 

কাছে বিরান্তকর ও যল্ণাস্বরপ বলে মনে হয় ! 

তাই পরম করঃণাময় ও মঙ্গলময় লোকনাথবাবা গৃহশ মানুষদের নান। 
উপদেশ 'দিয়ে এই সামাজিক ও সাংসারিক অশান্তি দুর করবার চৈণ্টা 

করতেন । 

সোঁদন বারদর আশ্রমে এক ভদ্রলোক এলেন। বাবাকে দর্শন করে 

কথাপ্রসঙ্গে বললেন, বাবা, আমাদের শাস্তে আছে, 

জীবতো বাক্যপালণ মৃতাহে ভর ভোজনম 

গায়ায়াং পিন্ডদান 'ভ্রীভ প্লেন পুর্রতা 

এই শ্রোকাঁটির তাৎপর্য ক ? | 

তা শুনে লোকনাথ বাবা বললেন, তুই এই শ্রোকাঁটর কি মানে বুঝোঁছিস্ 

তা বল। 
ভদ্রলোক বললেন, আমার মনে হয় জীবতকালে অর্থাৎ পতামাতা যত- 

দন বে'চে থাকবেন ততাঁদন তাঁদের বাক্যপালন করবে । তাঁরা মারা গেলে 

মত্যুর পর বহু লোকজন খাওয়াবে। তারপর গয়ায় পিপ্ডদান করবে ! 
যে পূত্র এই িনাঁট.কাজ করতে পারে সে-ই প্রকৃত পনতর। 

তখন বাবা লোকনাথ বললেন, তাহলে ত তুই মানে [ঠিকই বুঝোঁছিস ? 

আবার ক জানতে চাইছিস 2 
ভদ্রলোক বললেন, বাবা, আমি যা বললাম. তা শ্লোকাঁটির পুরনো ব্যখ্যা - 

আম আপনার কাছে শ্রোকাঁটর নতুন ব্যাখ্যা শুনতে চাইছি। 

বাবা লোকনাথ তখন বললেন, তাহলে শোন । জীবতো বাকাপালণ%-__ 
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এর তাৎপর্য হলো এই যে, পূত্র যখন তার শৈশব অবস্হায় এক কথা বারবার 

শপতামাতাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন সংন্দর জিনিস দেখলে 'িনে দেবার 

জন্য বায়না করে, পিতামাতা তখন প্রকে খাঁশ করার জন্য বিরন্ত না হয়ে 

তার প্রশ্নের উত্তর দেয়। আর স:ন্দর জানিস পরে নম্ট করে দেবে জেনেও 

তা কিনে দেয়। ঠিক তেমান পিতামাতা বৃদ্ধ হলে যে পত্র পিতামাতা 

বারবার কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে বিরন্ত না হয়ে তার উত্তর দেয়, আর 

কারণ জিজ্ঞাসা না করে পিতামাতার ইচ্ছাপূরণ করে' সেই পন্রই প্রকৃত 

পুত্র। 

এবার শোন মৃতাহে ভূর ভোজনমৃ-এই কথাটির তাৎপর্য । মৃতবৎ 

অথাৎ মুমূর্ অবস্হায় পিতামাতা যা খেতে চান তা যে পত্র যোগাড় করে 

দেয় সে-ই প্রকৃত পন্র। মদনমোহন চক্রবতাঁ তার মায়ের জন্য যেমন 

যোগাড় করে 'দয়োছিল ঠিক তেমাঁন দিতে হবে । 

আর গয়ায়াং িণ্ডদানণ--এই কথাটির তাৎপর্য এই যে, গয়াসঃরকে 

পণ্ড না দলে ক্ষেপে ওঠে । গয়াসুরকে থামাবার শান্ত কারো নেই। সে 

শান্ত বাঁদ কারো থাকে ত তা এ পিশ্ডের। আচ্ছা বল ত, তোর মধ্যে ষে 

একটা গয়াসূর আছে তাকে পিণ্ড বা খাদ্য না দিলে তা ক্ষেপে ওঠে কিনা £ 

ভদ্রলোক বললেন. তা ক্ষেপে ওঠে বোক । দারুণ ক্ষেপে ওঠে । 

বাবা লোকনাথ বললেন, তাহলে মনে রাঁখস, বহসংখ্যক গয়াসুর 

বাঁশস্ট লোককে যে পত্র পিণ্ডদান করে অথাৎ বহু ক্ষুধার্ত লোককে ষে 
পত্র খাওয়ায়, সে-ই হলো প্রকৃত পত্র । 

বাবার এই ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হলেন ভদ্রলোক । 
বাবা লোকনাথ প্রায়ই উপদেশ দিতেন, যদ পিতপুরুষকে ননকুষ্ট 

করতে চাও ত গরাবদের দুঃখ দূর করো । ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। 

বাবা লোকনাথের আশ্রমে কোন গরীব দুঃখী এসে কিছু চাইলে তাকে 

[বমখ করা হত না! আমাদের দেশের ধনীলোকেরা আমোদ প্রমোদের 

জন্য অথবা নিজেদের সংখ্যাঁত প্রচারের জন্য অথবা ধর্মের নামে কতই না 

খরচ করে । কিন্তু সমাজে যে সব ক্ষুধার্ত ও আর্তলোক আহার ও পথ্যের 

অভাবে কতই না কন্ট পাচ্ছে, তাদের জন্য কে ভাবে? বাবা লোকনাথের 

করঃণায় 'বিগাঁলত মহান প্রাণ তাদের দুঃখে কাঁদিত | 



৩২ .. . পরমপুরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ রক্ষচারী 

গীতায় ভগবান শ্রীকৃক বলেছেন, আমার ভত্তের বিনাশ নেই, আমার 
প্রসাদে তারা ভবসাগর হতে উত্তীর্ণ হবেই। আমি তোমাদের সব পাপ 
থেকে মনত করব । দুঃখ করো না। 

বাবা লোকনাথও তেমাঁন আগত অনাগত, চেনা অচেনা সমস্ত দেশের 

সমস্ত কালের মানুষদের উদ্দেশ্যে বলতেন, আঁম শতাধিক বছর ধরে কত 

পাহাড় পর্বত পাঁরদ্রমণ করে বড় রকমের একটা ধন কামাই করেছি । তোরা 
বসে বসে খাঁব। রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে বখাঁন বিপদে পড়বি, আমাকে 

স্মরণ করাঁব। তার পরের ভার আমার । 

আমাকে জানতে চাসাঁন, বুঝতে চাসনি, কেবল একট্র আকুল প্রাণে 

তোর কথাটি জানাব আমাকে । তাহলেই আম তোদের দুঃখের প্রাতকার 

করব। আম ধরা না দলে আমাকে ধরতে পারে, কার বাপের সাধ্য ! তবু 

আঁম স্বেচ্ছায় ধরা দই । আ'মযা ইচ্ছা তাই করতে পাঁর। তোদের 

1ব*বাস নেই, তাই প্রার্থত ফল পাস না। যারা আমাকে লক্ষ্য করে এসে 

আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের দুঃখ দেখলেই আর্দ্র হয় আমার হদয়। 

এই আর্দুতাই আমার দয়া । এই দয়ায় আমার শান্ত তাদের উপর প্রবাহিত 

হয় এবং তাতেই তাদের দঃখ দর হয়ে ষায়। 

৬৫ 

০ 

তখন 'বিভূপদ কশীত” নামে এক রেলীকমণ্চারী উত্তরবঙ্গের পার্বতীপুর 

জ্টেশানে কাজ করতেন। দূুযেগিঘন কোন এক সন্ধ্যায় তান স্টেশানের 

'বিশ্রামাগারে ঘটনাচক্রে এমন দুইজন ভাগ্যবান ব্যান্তর সানিধ্যে আসেন 

যাঁরা পরম পুরুষ লোকনাথের পাঁবন্র সঙ্গ ও কৃপালাভ করেছেন, যাঁরা বহু 
বিপদে আপদে তাঁর অভয় আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছেন এবং বাবার চরণে 

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা ধন্য হয়েছেন। বিভূপদ তখন শুধু বারদীর 
ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার নাম শুনেছেন, কিন্তু তাঁর দর্শন লাভ করেনাঁন। 

সৌঁদন সম্ধ্যায় দুযোগের জন্য ষ্টেশানের বিশ্রামাগারে ঢুকতেই বিভূপদ 
বাব; দেখলেন, স্ট্রেচারবাহিত সৌম্যমূর্তি এক বৃদ্ধের পাশে এক প্রো 
ভদ্রলোক বসে আছেন। দুজনকেই তখন খুব চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল । 

তাঁদের মুখপানে তাকাতেই সেই প্রো ভদ্রলোক বিভূপদবাবূকে কাছে ডেকে 
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বললেন, আপাঁন কি এখানেই থাকেন ? 

1রভূপদবাবু যখন উত্তরে জানালেন, তাঁন এখানেই চাকাঁর করেন! তখন 

ভদ্রলোক খাঁশ হয়ে বললেন, বড় মাস্কলে পড়োঁছ বলেই আপনার একটু 
' সাহায্য চাই। ইনি আমার বাবা, পক্ষাঘাতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। গরম 

জলের ব্যাগ ছাড়া একদণ্ড চলে না। হঠাং দেখাছ ব্যাগটা.ফুটো হয়ে গেছে। 

আমরা আসাঁছ জলপাইগাড় চা-বাগান থেকে ৷ যাব ঢাকা শহর হয়ে 
বারদী গ্রামে । সঙ্গে লোকজন অবশ্য আছে, িলন্তু এখানকার কিছুই ত 

তারা চেনে না। তাছাড়া গরম জলের ব্যাগ এখানে পাবেই বা কোথায় ! 

গোটা দুই বোতল হলেও কাজ চলে যেত। 

একথা শুনে 'বভূপদবাব বললেন, সে ব্যবস্হ্য হবে। ব্যাগই পাওয়া 

যাবে। কারণ এখানকার হাসপাতালের চার্জে আমার বাবা আছেন। 

স্টেশানের একাঁট লোককে পাঠিয়ে এখাঁন আম ব্যাগ আ'নয়ে দিচ্ছ । 
বৃদ্ধ এবার 'বভূপদবাবুকে বললেন, তুমি কি বাবা, রোজই এই সময় 

এই জ্টেশানের ওয়োটংরুূমে আস ? 

বিভূপদ বললেন, কোনাঁদনই আস না। ম্টেশানের ওভারব্রিজের উপর 

1দয়ে চলে যাই । আজ হঠাৎ ঝড়বৃঞ্টি শুরু হওয়ায় এখানে এসোছ। 

বদ্ধ কম্পত হাতে চোখের জল মন্ছতে মুছতে বললেন, ঝড়বৃণষ্টির 

কোন লক্ষণ কি অগে দেখোছিলে বাবা ? 

বিভূপদ 'বাস্মত হয়ে বললেন, একট্ু আগে পর্যন্ত কোন চহুই দৌখান। 
হঠাৎ ঝড়বান্ট শুর হয়ে গেল। 

বদ্ধ এবার শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন । অশ্রঃরঃদ্ধ কণ্ঠে বলতে 

লাগলেন, হঠাৎ নয় বাবা, এও আমার সেই দয়াল গোঁসাইয়ের কাণ্ড। 

কারোর কোন কষ্ট যে তান সহ্য করতে পারেন না। তাই যখন তখন 
অঘটন ঘাঁটয়ে বসেন। সন্ধ্যাবেলায় ঝড়বান্ট না এলে তুম ত এখানে 

আসতে না। তাই হঠাৎ ঝড়বৃঁষ্টর আয়োজন করে পথ থেকে তোমায় 

টেনে এনেছেন। আমার কাছে এ খেলা নতুন নয়। আমি যে কতভাবে 

তাঁর কৃপা পেয়োছি, পদে পদে কত রূপে তাঁকে দেখোঁছ তার শেষ নেই। 

দেহে থেকেও তানি ধরা ছোঁয়ার বাইরে | ধরা যে দেবে না তাকে ধরবে কে? 
এই যে আমার রোগ, এ রোগ কে দিয়েছে সে কি জান না 2 ডান্তার বাঁদর 
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সাধ্য কষে এ রোগ সারাবে 2 আমার ছেলেমেয়েরা সে রুথা জানতে বা 

বুঝতে চায় না, তাই জেদাজোঁদ করে । 

কতাঁদন বাবার মুখে শুনেছি, ও রে তোরা রোগে ভাগস সেটা 'কি 

আম চাই 2 কি কাঁর বল, দূঙ্কর্মের বোঝা জাঁময়ে রেখোঁছস জন্ম 

জন্মান্তর ধরে। রোগ না হলে সারবে কি করে ? যখন দেখি রোগের যন্ত্রণা 

আর তোরা সইতে পারাছস না তখনই আম তোদের কম্ট আর দেখতে 

পাঁর না। তবে বেশ বাঁঝ, তোদের রোগমনন্ত করে তোদের প্রশ্রয় দেওয়া 

হচ্ছে। কিন্তু 'নাচ্কুয় হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি কই ? তখন নিজের 

মনকে ধমকে 'দিয়ে বাল, বেশ করাঁছ, আমার সন্তানদের না সারালে সারাবে 

কে? আম তাদের যখন খাঁশ মারব ধরব. আবার তাদের আদর করে 

ধূলো ঝেড়ে কোলে তুলে নেব। কোন 'বাধানিষেধের আমি তোয়াব রাখ 

না। কারণ আমি ইচ্ছাময়, আমার ইচ্ছা ঘা হবে, আম তাই করব । 

এই বলে বৃদ্ধ চুপ করলেন। বভূপদবাব7 বহবল হয়ে তাঁকয়ে রইলেন 
তাঁর দিকে । দেখলেন, তিনি চোখ বন্ধ করে 'স্হর হয়ে শুয়ে আছেন । 

বৃদ্ধের প্র সেই প্রো এবার বললেন, আপাঁন বোধহয় অস্বাস্তবোধ 

করছেন। গোঁসাইয়ের কথা মনে হলে বাবা আর 'স্হির থাকতে পারেন না। 

এই দেখনন না; উনি একফোঁটা ওষুধ খাবেন না। ওর ধারণা রোগ লারাবার 
চেস্টা করলে গোঁসাই সরে যাবেন গর কাছ থেকে । এ অবন্হায় মামরা কি 
করতে পাঁর বলতে পারেন ? 

বিভুপদবাবু এবার বললেন, িল্তু উাঁন গোঁসাই বলতে কার কথা বলছেন 

বুঝতে পারাছ না। আপনারা বারদী যাচ্ছেন তাই শুনলাম | 

পুত্র তখন বাস্মত হয়ে বললেন, বারদীর ব্রহ্মচারীর নাম আপাঁন 

শোনেনাঁন 2 তাঁরই আশ্রমে আমরা চলোছি । 

বভুপদ বাবু বললেন, তাঁর নাম অবশ্য শনোছ । তবে তান কি 

এখনো দেহে আছেন ? | 

একথা শুনে বৃদ্ধ বললেন, দেহে থাকুন বা নাই থাকুন, তাঁকে দেখা যায়, 

তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। প্রত্যক্ষদর্শ রূপে আঁম এই কথা বলাছ। 

এইমান্র তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে । এইগান্র তোমরা যখন কথা বল- 

ছিলে, 'তিনি আমাকে দেখা ?দয়ে বলে গেলেন তোমরা যাকে ব্যাগ আনতে 
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পাঠিয়েছ, সে শূন্য হাতে ফিরে আসছে, কারণ হাসপাতাল বধ হয়ে গেছে। 
তবে তোমাকে সেজন্য ব্যস্ত হতে হবে না। ফটো ব্যাগের ছিদ্র বন্ধ করে 

দয়োছ। ঢাকা পৌছানো পর্ধন্তি ওতেই কাজ চলে যাবে। 

এর পর তান তাঁর প7ন্রকে গরম জলের ব্যাগাঁট আনতে বললেন। তা 

আনলে দেখা গেল, আর তাতে ফুটো নেই ! 
এতবড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার জীবনে কখনো দেখেনান িভূপদবাবু । 

[তান বুঝতে পারলেন, এ নিশ্চয় বারদীর রুক্ষচারী নামে খ্যাত সেই 
অলোৌকিক শান্তসম্পন্ন মহাপুরুষের কাণ্ড । তিনিই তাঁর ভন্ত এই বৃদ্ধের 
সামনে সূক্ষশরীরে কিছক্ষণ আগে আঁবর্ভত হয়ে ব্যাগের ফুটো বন্ধ, 
করে দিয়ে গেছেন । 

কিছ-ক্ষণের মধ্যে হাসপাতাল থেকে লোকাঁট শ.ন্য হাতে ফিরে এসে 

জানাল হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে । অথাৎ অন্তযমি মহাপুর:ষ যা 

বলেছিলেন, তা সত্য হলো |...” 

বিভূপদবাবু এবার বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ কেন কোন ডান্তার ওয়ুধ 

খেতে চান না। তাঁর এবার বিশবাস হলো, যে মহাযোগী মহাপুরুষ এতদূর 
থেকে সক্ষমশরীর যোগে এই অলোক অভাবননয় কাণ্ড ঘটাতে পারেন, 

তান নিশ্চয়ই ইচ্ছা করলেই এই দরারোগ্য পক্ষাঘাতরোগ সারয়ে দিতে 
পারবেন । বৃদ্ধের কর্মফলভোগ পূর্ণ না হওয়ার জন্যই হয়ত এতাঁদন তা 
সারানাঁন। সময় হলেই তান অবশ্যই তা সারাবেন। 

এবার বদ্ধ 'বিভূপদবাবূকে কিভাবে তিনি প্রথম বারদীর ব্রহ্মচারী 

লোকনাথবাবার সংস্পর্শে ও সাল্নধ্যে আসেন, সেই পর্কেবৃত্তান্ত শোনাতে 

লাগলেন । তিনি বলতে লাগলেন, তখন আমার জোয়ান বয়স । গায়ে 

অস:রের শান্ত । আম তখন দোর্দশ্ডপ্রতাপ এক জাঁমদার। সেই সময় 

কর্মদোষে এমন একটা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লাম যাতে হার হলে সর্বস্বান্ত. 

হতে হবে ! ব্্গচারীবাবার নামডাক শুনে এই অবস্হায় তাঁর শরণাপন্ন, 

হলাম । 
আম আশ্রমে গেলে তান আমাকে দেখে আঁতি সমাদরে গ্রহণ করলেন । 

তারপর 'তাঁন তাঁর দুটি চোখের অন্তভেদী দষ্ট মেলে তাকালেন 

আমার পানে ' সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে জাগল অভূতপূব এক আলোড়ন £ 
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প্রসন্ন মুখে মৃদুকণ্ঠে বললেন, যে জন্য এসোছস আম জাঁন। 'রন্তহাতে 
তোকে ফিরতে হবে না। কিন্তু তার 'বাঁনময়ে তোকে 'িছ দিতে হবে। 

আমি তখন বললাম, সাধ্য থাকলে অবশ্যই দেব । ক 'দতে হবে বল্ন। 

তিনি বললেন, যাঁদ বাল তোর সর্বস্ব দিতে হবে। 

আ'ম বললাম, সর্বস্ব ত আমার যেতেই বসেছে । সে আর এমন কি 
দেওয়া হলো ? 

[তান বললেন, সর্বস্ব বজায় রেখে ?ি কিছ: তোর দেবার মত নেই ? 
আমি আঁবম্টের মত বলে উঠলাম, আর আছে আমার এই কলাঙ্কত 

দেহমন। তা যাঁদ তোমার কাজে লাগে ত তা দিতে আমার কোন আপাতত 
নেই। 

মনে হলো, আমার উত্তর শ:নে 'তাঁন খুশী হলেন। বললেন, তাই 
হবে। ভোগ করে করে তোর অরুচি ধরে গেছে বলেই আজ তোর আসবার 

সময় হয়েছে আমার কাছে । তুই এখানে আসবার িতনাদন আগে তোর 

আপনলের রায় আমি নিজে 'লাঁখয়ে দিয়ে এসোছি। পড়ে দোখস. তাতে 

লেখা আছে, তুই বেকসুর খালাস পেয়োছিস। ক্ষাতপূরণ বাবদ দশহাজার 
টাকা পাঁব। কাল আদালতে গেলেই হাকিম রায় দেবে। আম যখন তোকে 
আশ্রয় দিয়েছি, কারোর সাধ্য নেই যে তোর আঁনষ্ট করে । আমার শর্ত 
আমি পালন করেছি। এবার তোর পালা । তিন বছর তোকে সময় দলাম। 
আমাকে দেওয়া তোর দেহমন 'নয়ে এর মধ্যে বা খুশি করেনে। এই তিন 
বছরের মধ্যে আম তোর মুখ দেখতে চাই না। আম ডেকে না পাঠালে 
আমার ন্রিসীমানায় আসা চলবে না। তন বছর বাদে এই 1দনাটতে লোকের 
কাঁধে চেপে তুই এখানে আসাঁব--এই কথাটা মনে রাখিস। 

কাঁধে চেপে আসার কথা শুনে ভয় পেয়োছলাম। অন্তযাঁমণ বাবা তা 
বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি যার রক্ষাকতাঁ তাকে মারে 
কৈ! কমপক্ষে ন্বই বছর তোর পরমায়। এখন নিভ/য়ে নিশ্চিন্ত মনে 
চলে যা। 

আমি বাড়ি চলে গেলাম ৷ পরাঁদনই আদালতের রায় বার হলো । ধনে 
প্রাণে আম রক্ষা পেলাম। বাবার কথা সব অক্ষরে অক্ষরে ফলল। 
স্বাভাবিকভাবেই আমি আনন্দে আঁভভূত হয়ে উঠলাম । কিন্তু আনন্দের 
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উত্তেজনার পরক্ষণেই এল দারুণ এক অবসাদ । বাবার সেই নিষেধাজ্ঞার 

বোঝা চেপে বসল আমার সমস্ত মন জুড়ে । আমার তখনকার মনের অবচ্হা 

আম বোঝাতে পারব না। কেবাল ইচ্ছা করে তাঁর কাছে ছ-টে চলে যাই। 

বরহের এই জ্বালা এতথাঁন মর্মবেদনা জীবনে কখনো অনুভব কারান 

আম । আমার কেবাঁল মনে হতে লাগল আম যেন এক চরম বীনবাঁসনদণ্ড 

ভোগ করাছি। এ দণ্ড আম কেমন করে সইব তা জানি না। 

আম কয়েকবার লোক পাঁঠয়ে তাঁর কাছে অনমাঁত প্রার্থনা করলাম । 

1কন্তু কোনক্রমেই তাঁর সেই অমোঘ 'নষেধাজ্ঞা শিথিল করাতে পারলাম না 
একটুও । আমার তখন মনে হতে লাগল এই ভয়ঙ্কর নিষেধাজ্ঞার থেকে 
সর্বস্বান্ত হওয়াও অনেক ভাল ছিল । 

বছরখানেক এই দুঃসহ অবস্হার মধ্য দিয়ে দন কাটতে লাগল আমার । 

আমার জমিদাঁরির আয় কমতে লাগল দিনে দিনে । ঠিকমত নজর দিতে 

না পারায় ব্যবসা বাঁণপিজ্য যা গড়ে তুলে ছিলাম তা পাঁচভুতে লুটেপুটে খেতে 

লাগল । আমার এই একমাত্র ছেলের বয়স তখন মান্র কাঁড় একুশ বছর ৷. 

ও তখন কাজ কারবারের কিছুই জানে না। 

বছরখানেক এইভাবে যাবার পর আবার এক আশ্চর্য ভাবাল্তর এল 

আমার মনে।  ব্রক্গচারীরবাবার প্রাতি আমার সেই অবুঝ উন্মত্ত 

অনুরাগ পাঁরণত হলো চরম বিরাগ ও 'বিতৃষণায়। অকথ্য ভাষায় তাঁকে 

গালাগালি করে একখানি চাঠ লিখে আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দলাম তাঁর, 
কাছে। এর পর কি হলো, আমার ছেলেই তা ভাল বলতে পারবে। 

এই বলে বদ্ধ তাঁর পন্রের মুখপানে তাকাতেই পান্ত্র বললেন, এবার 

আমিই বলছি শুনুন । আমিই বাবার চিঠি নিয়ে আশ্রমে গিয়েছিলাম । 
চিঠিতে কি লেখা ছিল আমি তা জানতাম না। আশ্রমে গিয়ে দৌখ, 

রক্গচারী বাবা যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তান তখন 

উঠোনের বেলগাছতলায় দাঁঁড়য়ে ছিলেন ৷ আমাকে দেখেই বললেন, কি চিঠি 

এনোছিস, তুই পড় আম শুনি। কোন কথা বাদ 'দাব না। গালাগালির 
ভাষা ষত কুীসত হয় ততই ভাল । 

চাঠর প্রথম কয়েকছন্নে চোখ বাঁলয়েই আমার বিস্ময় চরমে উঠল ! 
বুঝলাম, ব্রক্মচারীবাবা সর্বজ্ঞ অল্তযমী। তান আমাকে দেখেই. 
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বুঝেছেন, আম বাবার চিঠি নিয়ে এসোছ। তিনি আরও বুঝতে পেরেছেন, 

সে চাঠতে অনেক গালাগালি আছে । আম ইতস্তত করতে লাগলাম । 

কুতীসত গালাগাঁলতে ভরা এ 'চাগি ককরে পড়ে তাঁকে শোনাব তা বুঝতে 

পারলাম না। 

আম পড়তে কৃণ্ঠাবোধ করছি দেখে তানি ধমক দিয়ে বললেন, ওরে 

হাঁদা, আম চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ নজে হাতে ধরে তোর বাবাকে 'দয়ে 

গলিখিয়োছি। তুই পড়তে না পাঁরস ত 'মাঁলয়ে দেখ । আমি ঠক, জুয়াচোর 

আম ভণ্ড, পাষণ্ড, আম বিশবাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, আমি নরাধম । আম 

তার সর্বনাশ করোছি-এই সব লেখা আছে 'চাঁঠতে। তা তুই কুণ্ঠিত 

হচ্ছিস কেন? এই ত আসল প্রেমপন্ত্র। তুই ছেলেমানূষ, এর কি বুঝাব ? 

তোর বাবাকে বলাঁব, আমি খুব খুশী হয়োছ। আর বলার, আম 

ানজের মুখে এর উত্তর দেবখ। একথাও বলাব, এবার থেকে তোদের 

সংসারের রথ গড়গড় করে আগের থেকে আরো জোরে চলবে । আমার 

সত্যরক্ষা হয়ে গেলে তার সত্যরক্ষার পালা । কম্ট দিতে কি আম চাই ? 
কিন্তু কন্ট থেকে বাঁচতে গেলে কম্ট ত একটু করতেই হবে । তবে আম ত 

আছি, ভাবনা ক! 

আমার "বস্ময় এবার চরমে উঠল । তাঁর আপাত কঠোরতার অন্তরালে 

যে এমন এক স্সেহাস্িগ্ধ অন্তর, এত বড় একটা সংবেদনশীল নরম 

মন লুকয়ে আছে, আম তা ঘূনাক্ষরেও ভাবতে পারাঁন। সে 

অন্তর, যে মনের প্রত্যক্ষ পাঁরচয় পেয়ে আমি 'বাঁস্মত না হয়ে পারলাম 

না। যাঁর উপর রাগ করে যাঁকে ভুল বুঝে বাবা কৃৎ্সিত ভাষায় এত সব 

গালাগালি করে এই চিঠি লিখেছেন, সেই সব্জ্ঞ সমদ্শী ও সতত ক্ষমা- 
শীল মহাপুরুষ ক্রুদ্ধ হওয়া ত দুরের কথা, প্রসশ্লাচত্তে বাবার সব অপরাধ 
ক্ষমা করে তাঁরই সংসারের উল্লাতির কথা মঙ্গলের কথা চিন্তা করছেন । এ 
ক কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব 2 বুঝলাম, বহ্ষচারীবাবা ত সাধারণ মানুষ 
নয়, ?তাঁন মহামানব, মহাপুরুষ । তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব । 

[তিনি এবার প্রসন্ন দুষ্টিতে আমার মুখপানে তাকালেন। আমি সে 
দৃ্টর সামনে কেমন বিম্ঢ ও বিমোহিত হয়ে গেলাম । আমার বহ্যজ্ঞান 
যেনলঃপ্ত হয়ে গেল । 
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কতক্ষণ এভাবে ছিলাম তা বলতে পারব না। সহসা ব্ক্ষচারী বাবার 
ডাক শুনে আমার সব আবেশ কেটে গেল । আম বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলাম । ' 

আশ্রমের ভূত্য ভজলেরামকে ডেকে 'তাঁন বললেন, এখন ছেলেটার খাবার 
ব্যবস্হা কর। ফজল আম আর নলেন গুড়ের সন্দেশ । 

ভজলেরাম অপ্রস্তুত হয়ে বলল; এখন ত আমের.সময় নয়। আর নলেন 

গুড়ের সন্দেশও আশ্রমে নেই। তবে বাবার যখন ইচ্ছে, তখন সব ঠিক 
হয়ে যাবে। 

সর্বজ্ঞ বাবা 'স্মত হাঁস হেসে বললেন, বড় জোর পাঁচ সাত মাইল 

দুরে । ছাগল-বাঁঘনীর ম্োতে পানসী চেপে নারায়ণগঞ্জ হতে ওরা 

আসছে । আধ ঘন্টার মধ্যেই এসে পড়বে । ততক্ষণে কিছ: প্রসাদ থাকে 
তএনেদে। 

ভজলেরাম জানাল যেটুকু প্রসাদ আছে তা ওর নিজের জন্য। তা 

দিতে ও রাজী নয়। এঁদকে আমাকে তাড়াতাঁড় রে যেতে হবে বলে 

কুমে অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম আম । ব্রহ্মচারী বাবার অমূল্য সান্নিধ্য আমার 

খুবই ভাললাগলেও আম বেশবক্ষণ থাকতে পারব না। 

অল্তষমিী বাবা তা বুঝতে পেরে বললেন, সে ব্যবস্হা না করে কি আর 

তোকে আটকে রেখোছি 'রে হাঁদা। এর মধ্যে আমি নিজে গিয়ে তোর বাবাকে 

যা বলার বলে এসোঁছ। কলকাতার পথে তাকে রওনা করে 'দয়ে এসৌছ। 

তা নইলে যে তোদের সেখানকার গদী লাটে উঠত । কোন ভয় নেই, এবার 

সব ঠিক হয়ে যাবে। 

কিন্তু এর মধ্যে তানি ?ককরে এতদূরে বাবার কাছে গেলেন, এত কাণ্ড 

কিরে এত অঙ্প সময়ে কেমন করে হয়ে গেল।.তা বুঝতে পারলাম না 

আঁম। ীকন্তু মুখে কিছু আম না বললেও সর্বজ্ঞ অন্তযাঁমী বাবা আমার 

মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, হ্যাঁ রে হ্যাঁ। আ'ম এখানেও ছিলাম, 

সেখানেও ছিলাম । একই সময়ে আম কত জায়গায় গিয়ে কত কাজ করে 
আস, তা তোর মগজে ঢুকবে না। আজ সোমবার । এর পরের সোমবার 

সন্ধ্যা সাতটায় তোর বাবা কলকাতা থেকে ফিরলে তার মুখ থেকেই সব 

শুনার । 

এমন সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে সেই দর্শনার্থীরা এসে গেল। তারা 



£০ | পরমপুর_ষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রন্মাচারী 

বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা তাদের একজনকে বললেন, হ্যাঁরে, এই অসময়ে 
ফজল আম কোথায় পোঁল ? 

লোকাঁটি উত্তর 'করল, আমার বারমেসে ফজল গাছের প্রথম ফলগুি 

বাড়ির লোকদের না বলে লুকিয়ে আশ্রমের জন্য এনোছ। কিন্তসেত 
বাক্সবন্দী হয়ে কুলির মাথায় চড়ে আসছে । সে খবর তুমি পেলে কিকরে ? 

বাবা তখন হাসিমুখে বললেন, শুধু তাই নয়, কোন দোকান থেকে 

কত দাম 'দিয়ে নতুন গুড়ের সন্দেশ কিনে এনোছিস তাও আম জান! 

এখন ঘা এনোছস তাড়াতাঁড় বার করে দে আমি প্রসাদ করে দিলে সবাই 

প্রসাদ পাবে। 

কিছুক্ষণ পরে ভজলেরাম একটা বড় ধামায় করে প্রচুর আম ও সন্দেশ 

বাবার সামনে রাখলে তিনি প্রসাদ করে দিতেই ভজলেরাম সব আম ও মি্টি 

উপাঁস্হত সকলের হাতে হাতে বিতরণ করে দিল । বাবা তখন 'কালাচাঁদ 

কালাচাঁদ' বলে ডাকতেই একটি ষাঁড় গজেন্দ্র গমনে এসে ধামায় মুখ দিয়ে 

আম খেতে লাগল । আশ্রমচারী একপাল কুকুর এসে চারাদিকে ভিড় করে 

যেবষার পাওনা আদায় করে নিল। আশ্রমের মানুষ পশু নার্বশেষে সবাই 

যেন এক পরিবারের লোক । কোন ক্ষেত্রেই ছোট বড় বড়, ইতর বিশেষ নেই । 
আম এই সব দেখুঁছলাম আর আনমনে কত কি ভাবাছলাম। হঠাৎ 

ব্গাচারী বাবার ডাকে আমার চমক ভাঙ্গল । আমাকে 'তাঁন বললেন, তোকে 
সকালে যেতে দিইনি । বিকালেও যেতে দেব না। সন্ধ্যেবেলায় আজ 

দারুণ ঝড়বৃষ্টি হবে। কত নৌকা নদীর জলে তাঁলয়ে যাবে । আমি 

তার কি করব ;ঃ তোর যাতে বিপদ না হয় সেটা তো আমায় দেখতে হবে। 
দু একটা দন থেকে ষা।+৮ 

যা কিছ: দেখাব শুনবি সব লিখে রাখা | ভবিষ্যতে এতে তোর ও 

অনেকের কল্যাণ হবে। কিন্তু সাবধান, সে সব আমার দেহথাকাকালে 
বলাঁব না,_এই আমার আদেশ ৷ এক বিজয়কৃষের জবালাতেই আম জলে 
মরাছ। তার উপর যাঁদ আরো কথা ছড়ায় তাহলে আমি আর টিকতে 
পারব না। শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ করে আমায় আতিচ্ঠ করে তুলছে । 

কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 
আমি নিজেই বকে মার । কে আমার করা বোঝে। কে বুঝতে চায় । কেউ 
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আসে রোগের ধান্দায়, কেউ আসে মামলা মোকদ্দমার তাঁদ্বরে । আরে, 

আম ডান্তার না উকীল? আম যে ক, তা কেউ মানতে চায় না। ভব 

রোগের বৈদ্য আম- সে রোগ নিয়ে কেউ আসে না। 

লোকে আমার নামে মানত করে; আমার কাছে কেদে পড়ে । তারা 
ভাবে আঁমই বঝ তাদের বাঁচিয়ে দিলাম । আঁম বাল, তা নয়। আম 
ইচ্ছা করে কিছ; কার না। যেমন করে হোক, আমার মধ্যে একটা করুণার 
ভাব এসে গেলেই যে বার প্রার্থত বস্তু পেয়ে যায়। কিন্ত কি করলে 
আম তুষ্ট হই, আমি তার কিছুই জান না। এই দয়ার ভিতর দিয়েই 
দোঁখ আমার শান্ত কাজ করে। 

বাবার মুখে আর কথা নেই । পলকহাঁন চোখ দ:টর দৃঘ্টি যেন কোন 

অতলে তাঁলয়ে গেছে । মনে হলো এ যেন পাথরের মার্তর কপালে খোদাই 

করা দুট আশ্চর্য আকর্ণীবস্তৃত চোখ । সে চোখের তারা দট আত 

অস্বাভাবিকভাবে নাঁসকার মূলে এসে ঠেকেছে । তাঁর স্হাণুর মত নিষ্পন্দ 

দেহটির দিকে চেয়ে বেশ মনে হলো, জড়দেহটা ফেলে রেখে তিনি যেন 
কোন অজ্ঞাত লোকে চলে গেছেন। তাঁর নিস্তব্ধ 'নিষ্পন্দ দীর্ঘ দেহ!ট 
খখটয়ে খখটয়ে নিরণক্ষণ করতে করতে কি যেন একটা আনর্বচনীয় ভাবে 

আভভুত হয়েছিলাম । কোন দিকে আমার খেয়াল ছিল না। তাঁর দেহটি 

যে প্রাণহীন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। অথচ চোখদুট 
খোলা । বুকের ওঠানামা নেই, প্রাণের কোন লক্ষণই নেই । 

সহসা সেই নিম্প্রাণ দেহে প্রাণের লক্ষণ ফিরে এল । সহজ স্বাভাঁবক 

স্বরে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলেন, তোরা কি শুধু নিজের 
প্রয়োজনে আসস 2 আমারও যে প্রয়োজন আছে তোদের । সত্য মিথ্যা 
উচিত অন:চত কিছু মান না। কার 'ি পাওনা আছে বা নেই, তা মনে 

স্হান দিই না। আমি খাঁষ নই, মদন নই যে দুনিয়া জহলে পুড়ে গেলেও. 

গ্রাহ্য করব না। তোদের সখ দুঃখই আমার সুখ দ:ঃখ । তোদের ছাড়া যে 
আমার চলবে না। তাই প্রাণের টানে তোদের মনস্তুঁষ্টর সাধনা নিয়ে 
আঁছ।' মারি, ধার, আদর কাঁর। কিন্তু কাউকে ফেলতে ত পাঁর না। 

তাই যাঁদ পারব, তবে একশো সওয়াশো বছর পরে হমালয়ের নিজ, 
লোকনাথ--৬ | 
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গুহা ছেড়ে তোদের এই হট্টগোলের মাঝখানে *মশান ভূমিতে কোন দঃখে 

এমন করে আছি । তোদের জন্যে আমার প্রাণটা যখন কেমন করে ওঠে তখন 

ইচ্ছা করে তোরা যে যেখানে আছিস সবাইকে এই বুকের মধ্যে ভরে রাখি। 

তোরা ত আমার অন্তরের ভাব বুঝতে পাঁরস না। তাই এখানে 

পরের মত আসিস ও সেই ভাবে ব্যবহার কারস । বাবার কাছে ছেলে যেমন 

শদ্বধাহীন হয়ে আসে, তেমন করে তোরা আসতে পাঁরস কই ? 
আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলল, তুমি ত আমাদের মনের মত করে 

নিতে পার বাবা। তোমার ইচ্ছা হলে হতে পারে না, এমন কিছ ত 

শন্রসংসারে নেই । 

বাবা বললেন, সে তোদের মনের ভূল। যা'কছ হয়, সে তোদের 

শনজেদের ইচ্ছায় । তোদের ইচ্ছা হলেই আমার ইচ্ছা হয়। তোদের ইচ্ছাঁট 

যখন আমার উপর ক্রিয়া করেঃ তখন কি যেন একট। ভিতর থেকে আলগা 

হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও 'িছ একটা হয়ে যায়। 

দোষ তোদের নয়, দোষ আমার । প্রথম প্রথম সাধ হয়োছিল, সাত্য 

রলান্মণ হয়োছ ি না পরখ করে দেখব । ব্রন্গকে জানলে সে না ক ব্রহ্ম হয়ে 

যায়। তার বাক্য অমোঘ হয়, তার কথায় মতও জীবন পায়। খেলার মত 

করে সেইটা নিজের সম্বন্ধে যাচাই করতে গিয়ে সেই ঝোঁকিটা পেয়ে বসে- 

ছিল । নিজের সেই দোষে আর তোদের অত্যাচারে এখন সবাই ছিড়ে খায়। 

এসে বলে, এ করে দাও, ও করে দাও পরমায় দাও, সুখ দাও, এম্বর্য 
দাও। কন্তুধা পেলে সব চাওয়া মিটে যায় সেই আসল ধনাট 'বালয়ে 

দেবার জন্য পথ চেয়ে এত বছর বসে আছি । কেউ তাচায় নারে, কেউ 

চায় না। 

ভক্তদের মধ্যে একজন বলল, সেই জন্যই ত বাঁল গোঁসাই তুমি তাদের 
চোখ ফ্াটয়ে চাইয়ে নিলেই তপার। সাঁত্য করে বল দেখ, সেকি 

তোমার অসাধ্য 

বাবা বললেন, আমার অসাধ্য অবশ্য কিছু নেই । কিন্তু সে-আঁম এ 

আম নয়। সেটা কিন্তু হখড়মাসের খাঁচাটা যা তোরা চোখে দেখাঁছস, তা 

নয়। সবাইকে যাঁদ আঁমই চাইয়ে নিই তাহলে খেলার মজাটাই যে চলে 
যায়। প্রকীতর এই লীলাই যে বন্ধ হয়ে ঘায়। একটু তোরা চাইলি, বাঁকটা 
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আম কাঁরয়ে নিলাম--তাহলেই খেলাটা জমে । নইলে সবটা হয়ে যায় একে- 
বারে একতরফা । 

এবার তান হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওরে তুই কি জানস, 

কেন তুই আজ তোর বাবার চিি নিয়ে এসৌছস 2 এর আগে ত কতবার 
সে চিঠি পাঠিয়েছে অন্যের হাত 'দিয়ে। 'চাঁঠর পাহাড় লিখেছে, পড়েই 

ছি*ড়ে দিয়োছ, কখনো বা একটু চোখ বলয়ে ফেলে দিয়োছ । কারণ ব্খান 
সে চিঠি লখতে বসেছে, তখন সব জেনোৌছ । সে চাঠিও আমার পড়া হয়ে 

গেছে। এবার যে আম তোকে পাঠাবার আদেশ 'দয়োছ। আমার ইচ্ছা 
*হয়েছে বলেই আদেশ 'দিয়োছ। কেন 'দয়োছ, সেও একাঁদন নিজেই বুঝতে 
পারাঁব। 

বঝ, সবাই: স্বার্থ নিয়ে আসে, অনেকে মিথ্যা কথায় ধোঁকা দেবার 

চেষ্টা করে। কিন্তু সব জেনেও চোখ বুজে থাঁক। কারণ যে যখন আসে 
সে ত আমারই এক রূপ । সবাইকার মধ্যেই ত আম ছাঁড়য়ে আঁছ। 

বলতে বলতে আবার তানি হঠাৎ চুপ করে গেলেন । বেশ মনে হলো 
[তিনি আর এ দেহের মধ্যে নেই । গোমুখাসনে ভাবে স্তব্ধ হয়ে আছেন। 

কিন্তু সেই 'স্হর দেহের মধ্যে কোন কম্পন নেই । খজ: দীর্ঘ দেহ যেন 
. প্রস্তর মাতর মত স্তব্ধ । সগোর মুখমণ্ডলে শহ্দ্র জ্যোতির মত একটা 

উজ্জ্বল আভা ফুটে উদ্েছে। কঙগ্কালপার দেহে এক আশ্চর্য অপূর্ব 

কমনঈয়তা । বিশাল ললাটে বয়সের কোন ছাপ নেই । হাতের চেটো, পায়ের 

পাতা ষে এমন রন্তাভ হয়, তা আমার জানা ছিল না। শবস্ফারিত দুটি 
চোখের দম্ট যে কোথায় নিবদ্ধ হয়ে আছে কে জানে। 

তাঁর সেই 'নস্পন্দ মার্তর পানে চেয়ে কত কথাই আমার মনে হচ্ছিল। 

সে সব কথা এখন আমার মনে নেই । তবে একটা কথা বেশ মনে আছে। 
মনে হচ্ছিল যা কু দেখাঁছ, তা একটা আঁভনয় ছাড়া কিছু নয়। এই 

দেহটা তাঁর একটা ছদ্মবেশ। এর সঙ্গে তাঁর নিজের কোন সম্বন্ধ নেই। 
এত লোকের মাঝখানে সবাইকার সঙ্গে এমনভাবে জীঁড়য়ে থেকেও ইনি 

এদের কেউ নন। এই আশ্রম, এই গাছপালা, এই ঘরবাঁড়, এই মানুষের 

'ঈমাজের সঙ্গে এই একক নিঃসঙ্গ মান্ষাঁটর কোন রকম যোগসূত্র নেই । ইনি 
এখানকার মানুষই নন, নিজের কক্ষপথ ছেড়ে কি একটা অজ্ঞাত কারণে 
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সবাইকার সঙ্গে সম্বন্ধ পাঁতয়ে বসে বসে 'ি একটা খেলার আঁভনয় করছেন 

মান্ন। যেকোন মুহূর্তে এই সাজানো খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে সব আঁভনয় 

ছেড়ে এই নিঃসঙ্গ পুরুষ স্বন্হানে 'ফিরে যাবেন । 

এর পর আগন্তুকদের মধ্যে একজনকে বললেন, তোর অবস্হা ত বিশেষ 

সুবিধার মনে হচ্ছে না। সংসার ছাড়ব মনে করলেই কি আর তা করা 

যায় রে পাগল । কাজকর্মে িলে দিয়েছিস, আখড়ায় আখড়ায় ঘোরাঘীর 

করাছস। ভাবাছস বুঝি, এমাঁন করেই পালিয়ে যাবার পথ খু'জে পাঁব । 

আমার কথা যাঁদ শুনিস, আবার একটা বিয়ে করে নতুন করে সংসার পাত । 

আর মনপ্রাণ 'দয়ে সংসারের সেবায় লেগে যা। মনেও ভাঁবসাঁন যে সংসার 

ছাড়লেই সংসার তোকে ছাড়বে । সোঁট হবার যো নেই । আমার কথা মেনে 

সংসারকে আঁকড়ে ধরলেই দেখাঁব তারই মাঝখান দিয়ে তোর পথ পাঁরচ্কার 
হয়ে যাবে। 

লোকটি তখন বলল, আমার এ প্রাণ ত তোমার দেওয়া । আম ত 

একরকম মরেই 'গিয়োছলাম | কাঁবরাজ জবাব 'দিয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে 
তুম বললে, যেমন অবস্হায় আছে তুলে নিয়ে আয় আমার কাছে । আম 
বলাছ ও এখনো বহযদন বাঁচবে । আম যাকে আশ্রয় দিলাম, যমের সাধ্য 

ণক যে তাকে 'নয়ে যায় । মাকে বলে দে ওর জন্য ফ্যানে ভাতে চাঁড়য়ে দিক। 

তোমার আদেশ আঁম মাথা পেতে নেব। তবু তোমাকে নিবেদন করছি, 
বিয়েতে আমার র্ঁচ নেই। আর সংসারে জাঁড়য়ে পড়তে ভাল লাগে না। 

বাবা তখন ধমক দিয়ে বললেন, বাজে কথা রাখ । তিনি কি সংসার 

ছাড়া নাঁক £ মাগ ছেলেকে যে ভালবাসতে পারে না, সে আমাকে ভালবাসবে 

কি করে ? সারা মনপ্রাণ 'দয়ে সংসারকে জাঁড়িয়ে ধরলে দেখাব আমও ধরা 

পড়ে গোঁছ সেই ফাঁকে । ভালবাসাও ত একটা শ্রেম্ঠ সাধনা । গিনজেকে ভুলে 
গিয়ে নিজেকে যতই 'বালয়ে দীব ততই দেখাব খণে বাঁধা পড়ে গোঁছ 
তোর কাছে। এখন যে আমাকে ভালবাসিস, এটা মোঁক ভালবাসা 
আসল বস্তু পেতে হলে ভালবেসে বেসে ভালবাসার তপস্যা করতে হয়। 

আমি বলাছ আবার বিয়ে কর, তোর যা কিছ? অভাব সব মিটে যাবে । 

সারা দুপদর ধরে কত লোক এল, কত কথা হলো, কত আরাঁজ, 
আবেদন নিবেদন জমা হলো । বাবার 'কিচ্তু ক্লান্তর চিহমান্ত নেই দেহেমনে। 
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যেমন গোমুখাসনে বসে ছিলেন, তেমান একভাবে বসে রইলেন । একাঁট- 

বারও হাই তুললেন না;আসন বদলালেন না, বা চোখ দুটি বন্ধ করলেন না। 

তুচ্ছ বলে কারো কথা ডীঁড়য়ে দিলেন না। 

অসাম ধৈর্ষেয, অনন্ত মমতায় প্রত্যেকের প্রাতাঁট কথা শুনলেন। প্রাতাট 

প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। কিছ; উপদেশ দিলেন । মাঝে মাঝে এক আধটু 
1তরস্কার ঘা করলেন, তার মধ্যে ফুটে উঠল এক মমতামধূর ও ক্ষমাসুন্দর 
মনোভাব । ভন্ত ও শরণার্থীদের প্রশ্নগ্াীল বাদ 1দয়ে উত্তরগ্ীল লিখে 

রেখোছ। এর দ্বারা বোঝা যাবে বাবা লোকনাথকে প্রাতা্ন নানা সমস্যায় 
জর্জীরত কত শরণার্থীর কত সমস্যার সমাধান করতে হত। 

বলিস 'কি রে, পাঁচ বছরের আমগাছে ফল ধরোন ? আমার আশ্রমের 
একটু মাটি গাছটার গোড়ায় ছাঁড়য়ে দে। এ বছর গাছে ফল ধরবে। 

ছেলেটা এবারেও ফেল করল ? আগে বাঁলসাঁন কেন? এখান থেকে 
একটু প্রসাদ নিয়ে যা। রোজ একটু করে খাওয়ালেই দেখাঁব এবার পাস 
করবে। আর রোজ একটা করে পয়সা আশ্রমের নামে মানত করে রাঁখস । 
তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে বলে দিস, একটু সময় করে যেন পড়া- 
শুনো করে। 

দু দুবার মরা সন্তান প্রসব করেছে ত আগে আসতে কি হয়োছিল ? 

ডান্তার কাঁরয়োছাল্ি ত তাই করাগে যা। বিশ্বাস দি আর সহজে হয় রে। 
আবি*বাস করেই না হয় একবার বলে দেখাঁতস। যা, এই ঝরা বেলপাতাটা 
নিয়ে যা। প্রসব বেদনা উঠলেই আমার নাম করে বেটে খাইয়ে 'দাব। সে 
সম্নয় আর কোন ওষুধ খাওয়াব না। তাহলে কোন ফল হবে না। 

এবারেও তোর মেয়ের বয়ে হলো না? অশ্পরা 'কন্নরী না হলে বাঝ 
তাদের মন ওঠে না? পান্রপক্ষকে গিয়ে আর একবার দেখতে বল। সেই 
সঙ্গে বলে আয়, দানসামগ্রী ছুই 'দতে পারাব না। তাহলে দেখতেই 
আসবে না, ভাবাঁছস ? অত ভাবনার তোর দরকার 'কি, যা বলাঁছ তাই কর। 
আমার আদেশ সেখানে পেশছে গেছে । ঠিক আসবে । ওখানেই বিয়ে হবে। 

তোর ব্যবসায় মন্দা পড়েছে বলে সংসার অচল হয়ে আসছে । আম 
তার ক করতে পাঁর? তন মাস আগে বলোছ, রোজ একটা করে পয়সা 
আশ্রমের নামে রেখে দাীঁব। তাতেও তোর কৃপণতা? হিসাব করে এই 



৮৬ পরমপরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ বহ্গচার 

তিনমাসের পয়সা মায়ের হাতে দলেই সব ঠিক হয়ে যাবে । 
তোরা মোকদ্দমায় হারবি না ত কি? ভেজাল দেওয়া, ওজন কম 

দেওয়া আজ থেকে বন্ধ করেদে। তুই নিজে অন্যায় করাঁব ত জীমদার 

মিথ্যা মোকদ্দমা করবে না কেন বলতে পাঁরস? লোককে যত ঠকাঁব, 

নিজে তত ঠকবি। যা করোছস, সব মাপ করে দিলাম । এ মোকদ্দমায় 

তোর জিত হবে। তবে আশ্রমে পূজো দিতে ভুলিসাঁন। 

কিরে, তুই ক ভেবোছিস ? বাবা মায়ের বারণ অমান্য করে আমার 

কাছে এসেছিস আশীবদি চাইতে £ ঘরের ভগবান রইল পড়ে, আর তুই 

বাইরে গয়ে ভগবানকে খ*জে পাব? যাঁদ ভাল চাস ত এসব দুমাতি 

ছেড়ে দে। তা নইলে তোর একুল ওকুল দুকুল যাবে । শেষ পর্যন্ত ভণ্ড 
সম্াসী সেজে 'ভিক্ষে করে খেতে হবে । 

কারো গাছে ফল ধরে না, কারো ছেলে পরীক্ষায় পাস করতে পারোন, 

কারো স্ত্রী বারবার মৃত সন্তান প্রসব করে, কারো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, 

কারো ব্যবস। অচল হয়ে পড়েছে, কেউ 'মথ্যা মামলায় জাঁড়য়ে পড়েছে, 

কেউ বাবা মার নিষেধ অমান্য করে সংসার ছেড়ে ধর্ম করতে যাচ্ছে- সংসার 

লোকদের এই ধরনের কত সব সমস্যার কথা বাবাকে ধৈর্য ধরে শুনতে হত 

আর তার প্রাতকার করতে হত তার শেষ নেই। 

এর পর বাবা লোকনাথ একসময় বললেন”কত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা 
করে; সংসারে 'কভাবে চলা উঁচত। আম ত বাল, যা মনে আসে করাবি 

আর বিচার করাব। চলাব স্বাধীনভাবে । তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। 
'বললে কি হবে? আমার কথার প্রথম অংশাঁট মনের মত হয় বলে শুধু 

সেইটুকুই নেয়, বাকি অংশটা আর মনে রাখে না। বিশ্বাস না থাকে, বিচার 
করতে না পাঁরস ত বাস কর। কিন্তু দুটোর কোনটাই করবে না, 

শেষকালে কে"দে এসে পড়বে । তাই কি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারে ? সেখানেও 
ফাঁক। কিন্তু তবু তাদের ধরিয়ে দিতে পার না। রাগ করতে গিয়ে 

দোঁখ রাগ নেই৷ ক্ষমা না করে দয়া না করে আর কার কি ? 
একবার বাবার এক ভন্ত তার মেয়ের বিয়েতে বাবাকে নিমল্ণ করে), 

বাবা বলেন, তিনি আশ্রমে থেকেই মেয়ে জামাইকে আশীবাদ করবেন । 

€িন্তু লোকটি কিছুতেই ছাড়বে না। বাবাকে যেতেই হবে। অগত্যা! 
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বাবা যেতে রাজী হন। ীকল্তু জীবই হেয় নয়, সব জীবের মধ্যেই তান 

আছেন, এক আত্মা বিরাজ করে সব জীবের মধ্যে- লোকাঁটকে এই শিক্ষা 

দেবার জন্য এবং লোকাঁটর জীবপ্রেম পরাক্ষা করার জন্য বাবা একাট কালো 

কুকুরের রূপ ধরে গিয়োছিলেন বয়ে বাঁড়তে। লোকটি চিনতে না পেরে 

চেলা কাঠ 'দিয়ে মেরে তাঁড়য়ে দেয় কুকুরাঁটকে । পরে লোকাঁট বাবাকে 

আবার নিমন্ত্রণ করতে আসে । 

তাকে দেখেই বাবা বলেন, কিরে, আবার আজ কিসের নেমন্তন্ন করতে 

এসেছিস 2 আঁতাঁথকে খাতির যত্ব নাই করতে পাঁরস, তাবলে তার পিঠে 

চেলাকাঠ দয়ে মারাঁব? কত করে বললাম, আম এখান থেকে তোর 

জামাইকে আশীবাদ করব। সে কথা তোর মনে ধরল না। তাই বাধ্য হয়ে 

কথা দিলাম, যাব। মিছে কথা আম বলতে পার না। তাই আম আমার 

কথা রেখোঁছ। তুই যাঁদ চিনতে না পাঁরস ত আমার দোষ ক? কিন্তু 

শবনা কারণে কেলে কুকুরটাকে চেলাকাঠ ছুড়ে মারল কেন? শুভ কর্মে 

এ আচরণ ক তোর ভাল হয়েছে ? এই দেখ, ডান হাতটা এখনো ভাল করে 

নাড়তে পারছি না। 'নরপরাধীকে মারলে তার আঘাত আমার গায়েও 

লাগে। 

নাই বা চিনতে পারাঁল? কিন্তু মারাব কেন ? তোর যেমন প্রাণ, তারও 

ত তেমান প্রাণ। গি*বভুবনে আম ছাড়া ত আর কেউ কোথাও নেই । তোরা 

যে ভগবানের নাম কারস, সেও ত আ'ম ছাড়া আর কেউ নয়। একশো 

বছর ধরে কত অরণ্যে পবতে ঘুরোঁছ, এ শরীরে কতবার বরফের স্তূপ 

জমে গেছে, আবার গলে গেছে । কিন্তু ঈশবরের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ 

হয়ান। আম দেখোছি কেবল আমাকে, আর বুঝোছি যেখানে যা আছে তা 

সব আমারই 'বাঁভন্ন রুপের 'বাঁচত্র প্রকাশ। 

এর দ্বারা বাবা এই 1শক্ষাই দিতে চেয়েছেন যে ঈশ্বরকে আপন আত্মা ও 

এই বিবচরাচর থেকে পৃথক করে দেখে খজলে ঈশ্বরকে কখনই পাওয়া 

যাবে না। ঈশ্বরকে আপন আত্মার মধ্যে এবং সেই আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে 
বাচন্ররূপে দেখাই হলো প্রকৃত ঈ*বরদর্শন, প্রকৃত ঈশ্বরপ্রাপ্ত । এই জ্ঞানই 

প্রকৃত ভ্তান, শ্রেন্ঠ বিদ্যা । বাকি সব আবদ্যা । 

এতক্ষণ ধরে বৃদ্ধের সেই পন্্র তন্ময় হয়ে লোকনাথ বাবা ও তাঁর আশ্রম 
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সম্বন্ধে তাঁর আঁভজ্ঞতার কথা বলে গেলেন। 
'বিভূপদবাব, একটা জানিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, এই দীর্ঘ 

সময়ের মধ্যে কত মেল একপ্রেস ট্রেন এল গেল অথচ কোন যান্রী সেই 
ওয়োটিংরূমে একবার ঢুকল না। কথা বলার সময় কোনাদক থেকে কোন 
ব্যাঘাত সস্ট হলো না। তাই আলোচনার স্রোত অব্যাহত গাঁতিতে বয়ে চলে 
এসেছে এতক্ষণ । 

বৃদ্ধ এবার বললেন, রাত বোধ হয় অনেক হয়ে গেল। ওর হয়ত 

অস্বিধা হচ্ছে । আমাদের ট্রেন ত সেই ভোরে । সারা রান্র এখানেই কাটাতে 
হবে। 

[বভূপদবাবু বললেন, মূল ঘটনাটর এখনো কিছুটা বাঁক আছে। 

আমি শেষ পর্যন্ত শুনতে চাই । তাতে যাঁদ সারারাত কেটে যায়, তাতেও 

আমার আপাঁত্ত নেই । 

বৃদ্ধের পত্র তখন পর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলেন, সৌঁন 

পেবকালের আগেই ঝড়বৃণষ্টর সম্ভাবনা দেখে দর্শনার্থীরা যে ধার স্হানে চলে 
শগয়েছিল। আম আশ্রমের বেলতলায় বাবার মুখপানে তাকাতেই তাঁর 

অন্তভে্দী দৃম্ট যেন আমার সমগ্র আত্মসত্তাকে গ্রাস করে ফেলল । আম 

যেন সব ভুলে গেলাম, নিজেকে হাঁরয়ে ফেললাম একেবারে । মুহূর্তে 

আমার আজীবন সত সব পাপ সব মালন্য মুছে গেল। 
সহসা বজ্রপাতের কান-ফাটানো শব্দে চমক ভাঙ্গল আমার । দেখলাম, 

আকাশ জুড়ে শুরু হয়েছে ঝড়ের তাণ্ডব। চারাঁদকের সমস্ত গাছপালা 

সেই ঝড়ের আঘাতে প্রচ্ডভাবে আলোড়িত হচ্ছে। অথচ আশ্রমের যে 

বেলগাছতলায় আমরা বসোঁছিলাম তার শাখা প্রশাখায় কোন চাণ্ল্য নেই। 
ইতিমধ্যে বাবা উঠে কখন ঘরে চলে গেছেন। আম 'বাস্মত হয়ে গেলাম । 
বুঝলাম, বাবার অলৌকিক প্রভাবে ঝড়ের সমস্ত তাণ্ডব আশ্রমের সীমানার 

মধ্যে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঝড়ের পরই বৃন্টি এল। বুঝলাম, বিকালে 
ঝড়বৃষ্টি হবে বলেই সর্বজ্ঞ বাবা আমাকে যেতে নিষেধ করোছিলেন। 

বৃষ্টি আসতেই আম ছুটে গিয়ে আশ্রমের দাওয়ায় উঠে আশ্রয় নিলাম । 
হঠাৎ বৃদ্ধা আশ্রমপাঁলিকা এসে আমাকে বললেন, এখন জামাটা ছেড়ে ফেল। 

ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করলে বাবা আমাকে আস্ত রাখবে না। ছিলাম 
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গোয়ালিনী, এখন হয়োছ সবার মা। বাবাও আমায় মা বলে ডাকে। 
আ'ম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দুযোগ্গের সন্ধ্যায় বাবা এখন 

কোথায় ? 

বৃদ্ধা বললেন, কোথায় তান আছেন আর কোথায়,যে তান নেই, তা 

কে বলতে পারে 2 ঝড় বাঁন্ট খন শুর? হলো, তখন তাঁকে ঘরে দেখোঁছ। 

এখন ঘর শূন্য, আপন শুন্য, শুধু খড়মজোড়াঁটি পড়ে আছে। এসব দেখে 

এখন 'বাস্মত হই না। কখনো দোঁখ দেহটা আছে, দেহের মালিক নেই, 
কখনো দোৌখ দেহ সমেত তান নেই। আবার এমনও দেখছি, এখানেও 

আছেন, আর একই সঙ্গে অন্যব্ও আছেন । এই যে তোমার সঙ্গে এত কথা 
বলছ, হয়ত তান সব শুনছেন । মনে যে গোপন চিন্তাঁট এসেছে তাও 

[তিনি অন্তরে বসে জেনে নিয়েছেন । কখনো প্রকাশ করেন, কখনো করেন 

না। এখন বুঝোঁছ ভাল মন্দ চিন্তা যান ধরতে পারেন, বুঝতে পারেন, 

[তান সবান্তিষমী ছাড়া আর কেউ নয়। আগে আগে ভয়ে ভয়ে থাকতাম, 

মনে হত, এই বাঁঝ ধরা পড়ে গেলাম । কিন্তু এখন আর ভয় করে না। 

নিজের মনের কাছে কারো কোন সত্কোচ বা দ্বিধা থাকে না। এখন সব 

ধক তাঁর উপর ছেড়ে 'দয়ে মনের দিক থেকে ছঠট পেয়ে গোছ। 

সোঁদন বৃদ্ধার কাছে বাবার বিস্ময়কর জীবনের কত কথাই যে শুনে" 

ছিলাম, দুঃখের বিষয় সে সব ীলখে রাখান। যা মনে আছে তাই বললাম। 

এবার আমার কথা শেষ । এবার বাবার মুখে শুনুন বাকি কথা । 

এই বলে বস্তা চুপ করতে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, বাছা বাছা দুবক্যিভরা 

চাঁঠ লিখে ছেলেকে বাবার কাছে পাঠিয়োছলাম--সে কথা তোমায় বলেছি। 
কিন্তু কেন যে এসব দিখোঁছলাম তা আম বলতে পারব না। তখন আমার 

কেবাল মনে হত, বিষয় সম্পান্ত সব ফিরে পেয়ে কি আমার লাভ হলো £ 

তাঁর সান্ধ্য হতে বত হয়ে সবটাই আমার বিগড়ে গেল। এর থেকে 

সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারী হওয়াও ভাল 'ছিল। 

1চাঁঠ দিয়ে ছেলেকে বারদী পাঠিয়ে আম শোবার ঘরে চাদর মাড় 'দিয়ে 

' শায়ে রইলাম । তন্দ্রাচ্ছম হয়ে সহসা দেখলাম, তিনি আমার সামনে 

জ্যোতির্ময় আনন্দঘন মার্ততে দাঁড়য়ে আছেন। তান মধুর কণ্ঠে 
আমাকে বললেন, আমি এলাম । তোর যেতে বারণ, কিম্তু আমার ত আর 
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আসতে বারণ নেই। প্রারব্ধ ভোগ এবার তোর কেটে গেল। এবার তোকে 
নতুন করে কাজকর্মে মন দতে হবে । ব্যবসা বাণিজ্য, ধন সম্পান্ত, দেহ মন 

সব আমাকে উৎসর্গ করোছিস । আঁমও সর্বস্ব গ্রহণ করেছি । আমাকে ত 

আর ফাঁক দেওয়া চলবে না। এবার আমার কাজ মনে করে সব তোকে 

করতে হবে। তোর প্রজারা ত তোর প্রজা নয়, আমার । ধন সম্পান্ত সব 

তোর নয়, আমার । আম যেমন চালাব, তেমাঁন তুই চলাব। 

এখাঁন উঠে তুই কলকাতায় চলে যা। স্টেশান থেকে সোজা গদীতে 

গয়ে ম্যানেজারকে বরখাস্ত করাঁব। কোন কৈফিয়ং চাইবার দরকার নেই । 

যা যাবার গেছে । তাযাক। পরুষাঁসংহের মত কাজ করে যাঁব। ভাল 

মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাঁব না। 1কভাবে ঠক করতে হবে আঁমই বলে দেব । 

প্রাণপণে কর্তব্য করে যাব, িল্তু কোন গকছতে জাঁড়য়ে পড়াঁব না। যখাঁন 

ভাবাব এটা যখন করাঁছি, এই ফল হতে বাধ্য, তখাঁন তুই নিজের এলাকা 

ছাঁড়য়ে নিরবোধের মত আহাম্মীকর পথে পা বাড়াবি। আমার ব্যবসার 

ভাল ক্ষাতি আমার উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু কর্তব্যবোধে কাজ করে যাব। 

তোর ছেলেকে কাজকর্ম শাখয়ে দিয়ে তার উপর ব্যবসার ভার দে। 

জমিদারর ভার তুই নে। আমার জাঁমদাঁরর প্রজারা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্য 

থাকে, তার ভার রইল তোর উপর । প্রয়োজনবোধে যখন আমায় ডাকাঁব, 
তখাঁন সাড়া পাঁব। তোর মাথার বালিশের তলায় ?তনাঁট বিঞ্বপন্র রইল । 

আম যে এসোছলাম তার 'নদর্শন। 

তখান 'বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম । তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল । দেখলাম 

বাঁলশের তলায় ঠিকই 1তনাঁট বিজ্বপন্্ রয়েছে । সেই তিনাঁট পাতা আজও 
তাবিজে ভরে রেখেছি । এই দেখ আমার বুকের কাছাটিতে তা'রয়েছে। 

আমার মনের এতাঁদনের সব ক্লান্তি সব অবসাদ বিষাদ মুহূর্তে কোথায় 
যেন উবে গেল । আম হয়ে উঠলাম যেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ । তৎক্ষণাৎ 

সরকার মশ'ইকে ডেকে সব ব্যবস্হা করে কলকাতা রওনা হয়ে গেলাম। 

অচল চাকা কিকরে আবার বেগবান হয়ে উল তা জান না। জলের 

ম্লোতের মত অর্থাগম হতে লাগল। জলের ম্রোতের মত অর্থব্যয় হতে 

লাগল। জনাহতকর প্রাতজ্ঠানগীল সেই অর্থে পাঁরপ,স্ট হতে লাগল । 

দু হাতে তাঁরই দান তাঁরই নামে 'বাঁলয়ে দিয়োছি। কিন্তু এত অর্থ ব্যয়. 
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করেও কোন ঘাটতি পড়োনি, অথাভাব হয়াঁন । বরং অজস্র ধারায় অগ্রত্যা- 

শিতভাবে নতুন পথ দয়ে অথগিম হয়েছে । আয়ের অগ্ক বেড়ে গেছে । 
নিজের হাতে জাঁমদারির সমস্ত কাজকর্ম. তুলে নিয়ে নায়েব গোমস্তা- 

দের চিরাচারত পদ্ধাত বাতিল করে দিলাম । পূর্বপুরুষদের আশ্রত 

বেতনভোগন চার পাঁচশো লাঠয়ালকে আমার খাস জাঁমতে কীষকাে 

লাগিয়ে দলাম । এতে কর্মচারীরা প্রমাদ গুনল। তারা আড়ালে 

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল । এর পর প্রকাশ্যে তারা আমার কার্য 
কলাপের প্রতিবাদ জাঁনয়ে বলল, এভাবে জাঁমদার রক্ষা করা যায় না। ধন 

মান ত বাবেই, প্রাণ পর্যন্ত ঠেকানো শন্ত হবে। 

আম তাদের বলোছিলাম, এ জাঁমদাঁর আমার নিজের আজঁত নয় : 

সঙ্গে করে আনান, সঙ্গে নিয়েও যাব না। 

আমার জামদারতে স্কুল কলেজ, হাসপ।তাল, লাইবেরণ, হারিসভা, 

মান্দির, মলাঁজদ, ?গিজা, নতুন নতুন পথঘাট, দীঘ, পুভ্কাঁরণী বাঁধ যা কিছু 

গাড়ে উঠল, এ সবের পিছনেই ছিল বাবার সদাজাগ্রত প্রেরণা ও সুস্পন্ট 

আদেশ । কিন্তু বাবার কোন কথা কারো কাছে বলা নিষেধ ছিল বলে 

আম তা বলতাম না। সবাই ভাবত, জাঁমদার হসাবে যাই হই, আমি 
মানুষটা বোকা আর ভাল মানুষ । 

বাবার আদেশে আমার কাজকর্মের ও আয় ব্যয়ের প্রাতাঁট 'হসাব 

বাবাকে পাঁঠয়ে দিয়োছ। হিসাবে কোন গোলযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে 

সতর্ক করে 'দয়েছেন। সংসার খরচে মান্রাঁধক্য ঘটলে প্রাতবাদ করে 

পন্নাঘাত করতে ছাড়েননি । বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোন কিছুই তাঁর 

দৃম্টি এড়ায় না। এতটুকু অন্যায় আঁবচার হচ্ছে বুঝলেই ধমক 'দিয়েছেন। 
মনে কোন অসঙ্গত ইচ্ছা বা বাসনা জাগলে প্রাতানবৃন্ত করেছেন। একবার 

কামনা হয়োছল, আশ্রমের জমিতে বাবার নামে একটা মন্দির স্হাপন কার । 

সে কথা জানতে পেরে 'তাঁন লিখলেন, মন্দিরে কার কি উপকার হবে £ 

নামের মোহ ছাড়তে হবে। প্রজার অর্থে নিজের মহিমা বাড়ানোর ইচ্ছা 

আম শাসনযোগ্য বলে মনে কার । 

এই রকমের তাঁর নিজের হাতে লেখা কয়েকখানি চিঠি আছে। সে” 
গুলো পড়লে বুঝতে পারবে কিভাবে তিনি আমার প্রাতাট গাঁতাবাধি 
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শনয়ান্মিত করেছেন । 

দেখতে দেখতে দু বছর কেটে গেল । বাবার কৃপায় জীমদারর কাজকম' 

ও ব্যবসা ভালভাবেই চলাছল, সেকথা আগেই বলেছি। ইতিমধ্যে রক্মচারী 

বাবার ধনর্দেশে আম গেন্ডারিয়ার আশ্রমে গিয়ে বিজয়কৃষ গোস্বামীজীর 

কাছে দীক্ষা 'নয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁর। 
একাঁদন গুরুজী আমাকে ডেকে বললেন, তোমার সামনে এক মহা- 

পরণক্ষা আসছে । আশাবাদ কার, তুম ব্রক্মচারীবাবার কৃপায় এই পরাক্ষায় 

উত্তীর্ণ হও । . শ্নাসখানেকের জন্য আমাকে ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। 
শিকল্তু সেজন্য অসহায় বোধ করো না। ব্রহ্মচারী বাবা এতক্ষণ বিদেহ 
অবচ্হায় আমার সঙ্গে ছিলেন। তান তোমার সব ভার 'নিয়েছেন। তাঁর 

উপর তোমার দায়ত্ব দিয়ে আম 'নাশ্ন্ত হলাম । আম যেমন তোমার 

গুরু, তেমাঁন মনে রাখবে 1তাঁনও তোমার গুরু । আমি আর ব্রহ্গচারীবাবা 

আঁভল্ন। কোন অবস্হাতেই তারি প্রাতি তোমার ভাঁন্ত বিশ্বাস হারাবে না। 

গুরুদেব গোঁসাইজী সেইদনই আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন। আম 

ভারাক্রান্ত মনে বাঁড় ফিরে এলাম । 'আমার সামনে কি মহাপরীক্ষা তা 

বুঝতে পারলাম না। র্ুক্ষচারীবাবার কাছে চিঠি লিখে লোক পাঁঠিয়েও 

কোন উত্তর পেলাম না। ছেলেটাকে আসতে চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে 
শ্দলাম | মহা দশ্চন্তার মধ্যে দুশদন কাটল । 

সেদিন রাতে আলো 'নাবয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম । ঘুম আসাছল না। 
অনেকক্ষণ পর একটু তন্দ্রার ঘোর আসতেই হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চমকে 
উঠলাম । সামনের খোলা জানালা দিয়ে অনেকগীল মশালের আলো দেখতে 

পেলাম । বহুকণ্ঠের উচ্চ কোলাহলে বুঝলাম আমার কাছারি ঘরে ডাকাত 

দল হানা দয়েছে। অন্ধকার ঘরের দরজা খুলে বোরয়ে আসতেই আমার 

মাথার উপর জোর লাঠির আঘাত এসে পড়ল। 'সাঁড় দিয়ে গড়াতে গড়াতে 
আমি কোথায় এসে পড়লাম এবং তারপর ক হলো, কিছুই জান না। 

[তন দিন পর খন জ্ঞান ফরে এল তখন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে 
পড়োছি। পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। আমার মাথায় ব্যান্ডেজ 
বাঁধা, সেখানে অসহ্য যল্তণা। পাঁজরার তিনটে হাড় ভেঙ্গে চূরমার হয়ে 

'ইগেছে। একটা হাঁটু ভেঙ্গে গেছে । মাথা ফেটে গেছে। দুটো কবাঁজর হাড় 
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সরে গেছে । মাথার গোড়ায় ছেলেকে দেখে কথা বলার চেস্টা করলাম । 

কিন্তু কথা বার হলো না। সাহেব ডান্তার রি একটা ইনজেকশান করতেই 

আমি ঘাাঁময়ে পড়লাম । 

তারপর উীনিশাঁট দন যে আমার 4 

জান না। এর পর হঠাৎ একাঁদন আমার আচ্ছন্ন ভাবাঁট কেটে গেল। 

আমার গলা "দিয়ে স্বাভাীবক স্বর বার হলো । আমার ছেলেকে আম তখন 
[জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কত তাঁরখ ? 

আমার ছেলে বলল, বাবা, তাঁম ব্রহ্ষচারীবাবার কৃপায় ভাল হয়ে গেছ ৮ 

তাঁর কৃপায় তুমি সম্পূর্ণ সুস্হ হয়ে উঠবে । 

আ'ম বললাম, তান কোথায় ? 

ছেলে বলল, তা তজানি না। তবে প্রাত রাতেই 'তাঁন ছায়ার মত, 

আসেন, আবার ছায়ার মতই সরে যান। আম তাঁকে দেখতে পেয়েই ঘর, 
ছেড়ে চলে যাই । 

এর পর আম বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করলাম । 'কল্তু পারলাম না।' 
উঠে বসা দূরে থাক, হাতাঁট পর্যন্ত তোলবার শান্ত নেই । হঠাৎ মনে পড়ে 
গেল, তিন বছর আগে ঠিক এই দনাঁটতে সর্বজ্ঞ বাবা বলোছিলেন, আজ 

হতে তন বছর পর তোকে এই দিনে লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়ে, 
আসতে হবে ।' এই কথা ভেবে ভেবে আম 'ঠিক করলাম, আজ যেমন করে: 

হোক, এই ভগ্ন দেহটাকে রক্ষচারীবাবার পদপ্রান্তে হাঁজর করে দিতেই হবে। 

আম ছেলেকে ডেকে একথা বলতেই প্রবল আপাঁত্ত করল সে। তার: 
আপাঁত্তর কারণও 'ছিল। প্রথমতঃ দেহের ভাঙ্গা হাড়গুলো জোড়া লাগোঁন 

এখনো । তার উপর আমার হার্ট দুর্বল। কিন্তু তার সে আপাঁত্ত না মেনে 

আমি তাকে উকাল বাঁড় পাঠিয়ে দিলাম। আর আমি সরকার মশাইকে 
ডেকে পালাঁক বেয়ারার ব্যবস্হা করতে বললাম। তারপর পালাকতে করে. 
একজন ভূত্যকে সঙ্গে নিয়ে বারদীর আশ্রমে যাবার জন্য রওনা হয়ে: 
পড়লাম। 

কিন্তু আশ্রমে বলিল বাবার দেখা পেলাম না। তান আগের দন কোথায় 
চলে গেছেন এবং কখন আসবেন তা কেউ বলতে পারল না । পালাঁকর মধ্যে. 
শুয়ে অসহ্য গরমে সারাঁদন কেটে গেল আমার । সন্ধ্যা হতেই আমার; 
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ছেলে লোকজন, ডান্তার, উকীল, ওষুধপন্র নিয়ে হাজির হলো সেখানে । 

সবাই আমাকে বাঁড় 'ফরে যাবার জন্য অনঃরোধ করল । গকল্তু আঁম 
বললাম, বক্গচারীবাবার সঙ্গে দেখা না করে আম যাব না। আশ্রমবাসীরা। 

তখন আমাকে আশ্রমের ঘরে রান্রিবাস করার জন্য অনুরোধ করল । কিন্তু 

সে সব অনুরোধে কান না দিয়ে আশ্রমের বাইরে সেই গাছতলাতেই থাকার 

জন্য জেদ ধরলাম । তখন আমার লোকজনেরা সেই গ ছতলাতেই মশারি 

টাঁঙ্গয়ে একটা বিছানা করে দিল । আমার অনুরোধে আমার ছেলে সবাইকে 

খনয়ে বাঁড় ফিরে গেল । ওষুধ পথ্য যা এনোছল সব তারই সঙ্গে ফারয়ে 

দলাম। কারণ আম প্রাতিজ্ঞা করোছলাম, ব্ক্ষচারীবাবার সঙ্গে দেখা না 
'হওয়া পর্যন্ত ওষুধ পথ্য কোন কিছুই খাব না আম । 

এইভাবে তন দন তন রাঁন্র কেটে গেল। সবাই ভাবল, আম খুব 

কম্টে আছ । “কিন্তু সাঁত্য কথা বলাছ, রাজশয্যায় শুয়ে আঁম এত আরাম 

কখনো পাইনি । সেখানকার মাটিতে, আলো হাওয়ায় ও আকাশে 'ক ছিল 

জাঁন না! কষ্ট ত দূরের কথা, প্রাতাঁট মুহূতত আমার মনে হয়েছে 

মধুময়। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত দেহের সব ব্যথা বেদনা ভূলে গেলাম 

আ'ম। ভুল গেলাম ক্ষ-ধাতৃষ্ণার যন্ত্রণা ৷ রান্রবেলায় মশারির ভিতর থেকে 
আকাশভরা তারা দেখতে দেখতে ঘ্াময়ে পড়োছি ৷ ভোরবেলায় পাঁখর ডাক 

শুনতে শুনতে জেগে উঠোছ। সারাদন একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে 
পেয়োছ মাঁটর 'নাবড় স্পর্শ, দুচোখ ভরে দেখোছ আ'দগন্ত আকাশের 

মাহমা যা আগে কখনো লক্ষ্য কারান। আমার যত নব মান-অপমান, 
আভযোগ, অনুযোগ ও আঁভমানের তিন্ততা কোথায় যেন উবে গেল। 

পরমাশ্ঠর্য এক আত্মিক তৃপ্তর অতলে আমার সব দেহচেতনা যেন তাঁলয়ে 

গেল। অতীতের ভাবনা, ভাঁবষ্যতের 'চিল্তা, বর্তমানের কামনা বাসনা সব 

যেন কোন যাদমন্মে অন্তাহ্তি হয়ে গেল। ডাকাতিতে কি ক্ষাত হলো, 
জাঁমদার ও ব্যবসার কাজকর্ম কিভাবে চলছে-_সে সব জানবার 'িছ:মান্র 
কৌতৃহল হলো না আমার । 

চতুর্থ দন আমার ছেলে এসে আমাকে জানাল, রহ্গচারীবাবা আশ্রমে 
এসে গেছেন। আম তাঁর কাছে তোমার সব কথা জানালাম । কিন্তু 
ধৃতাঁন আমার কোন কথা গ্রাহ্যই করলেন না। আম বললাম, আপাঁন এক- 
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বার গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করুন, আপাঁন না গেলে 'তাঁন জলপ্পর্শ 
করবেন না, তাঁর হার্ট দূর্বল। এতে আরো খারাপ হবে । আপনি না বললে 
তান আশ্রমের ভিতরে এসে বাস করবেন না । 

তার উত্তরে 'তাঁন কড়া ভাষায় বললেন, দেশ দেশান্তর থেকে কত 

রোগী কত লোক আসে, আম কি তাদের ডেকে আন? তোর বাবা 

জমিদার বলে কি তাকে খাতির করে ডেকে আনতে হবে ? খাওয়া না খাওয়া, 
এখানে আসা, না আসা তার ইচ্ছা । আম কেন বলতে যাব? এ আশ্রম 

আমার জাঁমদাঁর নয়, ইচ্ছামত মানুষ আসে, চলে বায়। ওর গুরু ত 
গোঁসাই । আদেশ নিতে হলে তার কাছে যেতে পারাঁতস । গুরু অক্ষম হয়ে 

আমার কাছে পাঁঠয়ে দিলে আলাদা কথা । গুরু বুঁঝ ওকে তাড়য়ে 

শদয়েছে তাই ও আমার এখানে এসে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে । 

এর পরেও ক তুমি এখানে থাকতে চাও ? 

ছেলের সব কথা শুনে শান্তভাবে আম বললাম, যাব বলে ত আ'সাঁন। 

সমাদর পাবার আশা 'নয়েও আমি আঁসান। যেজন্য আম এসোছি, তা 

আম পেয়ে গোছ। প্রতি মুহৃতেহই নতুন করে পাচ্ছ। আমার অন্তরে 

আঁভমান ছল, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কামনা, অনুশোচনা, চাওয়া পাওয়ার কত 

আবর্জনা ছল। আশা নিরাশার দ্বন্বৰ ছিল। আঁভযোগের পাহাড় ছিল 

আমার বুকে । সে সব আর নেই । গতকাল রান্রে আমার মশারর গা ঘে'ষে 
একটা নোংরা দঃগন্ধময় ঘায়ে ভার্ত কুকুর এসে শুল। কিন্তু তাকে 

তাঁড়য়ে দেবার ইচ্ছা হলো না আমার! উল্টে মশাঁরর বাইরে হাত বাঁড়য়ে 
আমার কম্বলের একটা অংশ তার গায়ের উপর চাপিয়ে দিলাম । এক অব্য্ত 

আনন্দে আমার প্রাণ ভরে গেল । তখন কুকুরটির গায়ে দুগর্ন্ধের বদলে 

কোথা হতে কি করে চন্দনের গন্ধ এল তা জানি না। কিন্তু কথাটা যে 

[মধ্যে নয়, তার প্রমাণ আমার কম্বলটায় এখনো আছে । আসল কথা আম 

সেই কুকুরটার স্পর্শে দয়াল ব্রহ্মচারী বাবার স্পর্শই পেয়োছ। আমার মত 
কত পথের কুকুরকে তান আশ্রয় দিয়েছেন আম তা স্বচক্ষে দেখোছ । 

এর পর আমার ছেলে একাদন আমায় বলল, ডান্তার বলেছে আর দোঁর 

করলে তোমার বূকের হাড় জোড়া লাগবে না। মাথার ক্ষতস্হান 'বাষয়ে 

গ্েলে প্রাণসংশয় হয়ে উঠবে । এখনো সময় আছে। ব্ক্মচারী বাবার দর্শন 
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পেলেই তুমি ফিরে চল। 'তাঁন যাঁদ তোমার কাছে না আসতে চান, তবে 
আমিই একজন লোকের সাহায্যে তোমাকেণনয়ে যাব । 

আঁম বললাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেস্টা করো না। সময় হলে আম 
ণনজেই বাঁড় ফিরে যাব। আপাততঃ আঁম এখানে থাকব বলেই এসোছ। 
দর্শনের প্রার্থনা আমি কার না। দর্শন দেবার হয় তান দেবেন, না দেবার 

হয় না দেবেন। 

আমার ছেলে তখন বলল, তাহলে তোমার রোগ সারবে না। 

আম বললাম, সারবার না হলে সারবে না। আম এখানে আসবার 

আগেই জেনে এসোঁছ এ রোগ সারবার নয়। আমার যোদন জ্ঞান ফিরে 

আসে, তোমার আনানো তিনজন বিশেষজ্ঞ বড় ডান্তারের আভমত আমি 

নিজের কানে শুনোছ । তাঁরা বলাবাঁল করাছলেন, আমার মাঁস্তজ্কের যে 

অংশাট চ্ণ হয়ে গেছে, তা আর সারবে না। জ্ঞান ফিরবে এ পযন্ত। 

কথা বলতে ও বুঝতে পারব। কিন্তু যতাঁদন বাঁচব চলংশান্তহণীন হয়ে 
শুয়ে কাটাতে হবে। 

এইভাবে আরও সাতাঁদন কেটে গেল। হাতমধ্যে বপুল সম্পান্তর 

উত্তরাঁধকারা বাবার ঠিকমত চাকৎসা করাচ্ছে না বলে আমার ছেলের নামে 

ণনন্দাবাদদ রটতৈে লাগল । আত্মীয় বন্ধু, পাড়া প্রাতবেশী, চেনা অচেনা 

সকলেই প্রকাশ্যে তার মুখের সামনে তার 'নন্দা করতে লাগল । সে তখন 

আতন্ঠ হয়ে একদিন রন্গচারন বাবার কাছে গিয়ে দেখা করল তাঁর সঙ্গে । 
1তাঁন যাতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন এজন্য তাঁকে অনেক অনুরোধ 

করল। কিন্তু বাবা তাঁকে বললেন, তুই ত জানিস এ রোগ সারবে না। 

পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে সবচেয়ে বড় ডান্তার আনলেও এ রোগ সারবে 
না। এ রোগ শিবের অসাধ্য। 

আমার ছেলে তখন অধৈর্য হয়ে বলেছিল, তাহলে আমি এখন কি করব 
তা বলুন। 

তানি বলোছলেন, তুই 'িছ:ই করাঁব না। 

তারপর তান আমার ছেলের সঙ্গে আমার কাছে এসোছিলেন। 

এবার বৃদ্ধের ছেলে নিজে বলতে লাগলো, তিনি যখন আশ্রম থেকে 

আমার সঙ্গে বাবার কাছে যাঁচ্ছলেন, তখনকার তাঁর সেই চলার মাহমান্বত 
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ভঁঙ্গটি আজও আমার মনে আছে। মীন খাঁষদের চোখে দৌখাঁন, তাঁদের 
কথা বইয়ে পড়েছি। দেখলাম, তাঁর আরম্ত পদতল মাঁটর উপর দিয়ে হাঁটছে 
বলে মনে হচ্ছে না। 

বরক্মচারীবাবা এইভাবে আমার বাবার 'বানার পাশে এসে নীরবে 
দাঁড়ালেন। তারপর ডান হাতাঁট বাঁড়য়ে দিয়ে বাবার মাথা স্পর্শ করে 
বললেন, আর তোকে শুয়ে থাকতে হবে না, উঠে বস। তোর সমস্ত ব্যাধি 

সেরে গেছে। কোন ওষুধপত্রের দরকার হবে না। উঠে দাঁড়াতে একটু 
কম্ট হবে। তাহোক। আমার হাত শন্ত করে ধরে আমার সঙ্গে বেলতলা 
পর্যন্ত আয়। 

যন্র্রচাঁলতের মত বাবা উঠে বসলেন। এতাঁদন 'নর্জলা উপবাস করে 

শরীর অত্যন্ত দূর্বল ছিল। 'িন্তুকে বলবে তখন 'যাঁন পক্ষাঘাতগ্রস্ত 

রোগা । প্রথমে রক্ষচারীবাবার চরণে লয়ে পড়ে প্রণাম করলেন । তারপর 
উঠে তাঁর হাত ধরে হাঁটতে লাগলেন । 

আমার মনের মধ্যে ঝড় বইতে লাগল । স্বচক্ষে ব্যাপারটা না দেখলে এ 
ঘটনা যে ঘটা সম্ভব তা বিশ্বাস করতে পারতাম না। শীবন্্রানের যুগের 

মানুষ আমরা, অধ্যাত্ঃ [বিজ্ঞানের কিছুই জানি না। তাই যা কিছু আমাদের 

সীমাবদ্ধ বাঁদ্ধ দিয়ে বুঝতে পার না, তা আঁব*বাস করি। বিজ্ঞানের উধ্রে 

যে এক বৃহত্তর শান্ত ও মহত্তর 'বিজ্ঞান আছে যার মধ্যে নাহত আছে স্ট 
তত্তবের মূল রহস্য তা স্বীকার করতে আমাদের বাধে ৷ জাগাঁতক ও মানাঁবক 
সব শান্তর কেন্দ্রীস্হত যে অনন্ত শান্তর লীলা 'ঝষ্বপ্রকীতির বুকে লীলায়ত 

হয়ে চলেছে তা আমরা বুঝতে পার না। 
এই' বলে বন্তব্য শেষ করলেন বৃদ্ধের ছেলে । তখন ভোর হয়ে এসেছে । 

গুদের ট্রেন আসতে আর বেশী দের নেই। বিভূপদ্বাব; বললেন, এখনো 
ত শোনার কছু বাঁক আছে। তখন ত আর্পাঁন সূস্হ হয়ে উঠোৌছলেন। 
তবে কেন আবার এ রোগ হলো £ তাছাড়া যাঁর কৃপায় আপাঁন সেরে উঠে- 

ছিলেন, তান ত এখন আর নেই। 
বৃদ্ধ বললেন, এই ঘটনার পরে মান্র কয়েকাঁদন বক্মচারীবাবা মরদেহে 

-ধছেলেন। এরই মধ্যে একাঁদন আমাকে ডেকে বলোঁছলেন, তোর প্রারব্ধ 

লোকনাথ--৭ 
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কেটে গেছে । তবে এইখানেই শেষ নয়। দীর্ঘাদন পরে এই রোগ আবার 

হবে।. তখন বিচলিত. না হয়ে এইখানে এসে এমান করে দিনকতক অফন্হান 
করাব। তাতেই তোর সত কর্মের ভোগ কেটে যাবে। 

আমার দেড়শো বছরের দেহটাকে আমি এবার ত্যাগ করব। কিন্তু আমি 
ছিলাম, আমি আছ, আমি থাকব । যখনই ডাকাঁব তখনই আমার সাড়া 
পাঁব। আম যে নেই, একথাটা মনে আমল 'দাব না। আশ্রমের ভুম- 
শধ্যায় তোকে যে ভাবাঁট দিয়েছিলাম সেট স্মরণ করাঁব তখন। দেহমন 
যখন আমাকে সমর্পণ করোছিস, তখন পাপপদণ্যের কোন বোধ মনে আসতে 

দাঁব না। 

বৃদ্ধ তাঁর কথা শেষ করতেই ওঁদের ট্রেন এসে গেল। 

১৩ 

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, আকাশের বায়; আকাশকে আশ্রয় করে 
প্রবাহত হয়। অথচ মনে হয় সে যেন আকাশের কেউ নয়। আকাশের 
সঙ্গে যেন তার কোন সম্পকই নেই। ঠিক এমাঁন করেই আমার মধ্যে 
থেকেও আমার সঙ্গে তার একাত্মতার কথাটি বুঝতে পারে না। আমাকে 

আশ্রয় করে যারা থাকে তারা যে আমার মধ্যেই আছে তা ধারণায় আনতে 

পারে না, কারণ আম যে দেহ পারগ্রহ করে বসোঁছ, সেই টুকু দেখেই 
ণনছক দেহসীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে । আমার দেহাতীরিন্ত আত্মাকে 

তারা পরমাত্মা বলে গ্রহণ করতে পারে না। তাদের দ:স্টি দেহকে আতিব্রম 

করে দেহাতীতের স্তরে উঠতে পারে না। তাই আমাকে আর আম বলে 
চিনতে পারে না। 

মহাযোগনী পরম পুরুষ লোকনাথবাবার কাছে যারা যেত, তারাও তাঁকে 
মরদেহের সীমার মধ্যে আবদ্ধ দেখত ৷ তারা ভাবতে পারত না, এই মরদেহ 
ত্যাগ করার পরেও তিনি থাকবেন। তাঁর দেহাতীত অমর আত্মা চিরকাল 

ধরে ব্যাপ্ত হয়ে থাকবে এই পাঁথবীতে। তাই তান ভন্তদের বলতেন, 

আঁম ছলাম, আঁম আছ, আম থাকব। 

ভগ্নবান অজর্নকে বলোছিলেন, আম নিজেকে জানি বলেই জন্ম- 

জন্মান্তরের সংবাদ সব আমার জানা । অনন্তকাল ধরে তুঁমও আছ, আঁমও 
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আছি। কিভাবে কোথায় আমরা 'ছিলাম তা সব আম জান। কারণ:য়া 
নকছু হয়েছে সর আমার মধ্যেই হয়েছে। তুম সে সব কু জাম মা? 
আমার কাছে স্হানকালের ব্যবধান কিছ নেই । জল্মমত্যুর আড়াল কিছু 

নেই। যতবার যত রূপে আম এসোঁছ সব আম জান। তুম এ সব 
কিছ; জান না। ূ 

লোকনাথবাবা ছিলেন মুক্তপুরুষ । পূর্ব পর্ব জন্মের স্মাতি জেগে 
উঠত তাঁর মনে । কিন্তু কোন জন্মের প্রাতই মমত্ববোধ ছিল না তাঁর মনে। 

বর্তমানে যে দেহ আশ্রয় করোছিলেন সেটার প্রত যেমন কোন আগ্রহ ছিল 
না, তেমাঁন যে দেহে আগে ছিলেন তার প্রাতও কোন আগ্রহ ছিল না। 

পূর্ব পূর্ব জন্মের ষে সব ছবি ভেসে উঠত তাঁর স্মীতপটে, তার কথা 

মাঝে মাঝে 'ার্বকার নৈর্বযান্তকভাবে ভক্তদের মাঝে বলতেন। কৌতুহলী 
হয়ে অনেকে অনুসন্ধান করে দেখেছে তাঁর বিবরণ ঠিক ঠিক মিলে গেছে। 

তা শুনে হাসতে হাসতে লোকনাথবাবা বলেছেন, আমি কখনো ভুল 

দেখি না। যা ঘটেছে, যা দেখেছি তাই বলোছি। এ সবের মধ্যে নৃতনত্ব কি 

আছে 2 
দীর্ঘকালের কঠোর সাধনায় ব্রক্গচারীবাবা কর্ম যোগে পরমতম সিদ্ধি 

লাভ করেন। একাঁটর পর একাঁট ভ্ভাম আতিক্রম করে বহাবধ অধ্যাতন্তর 

পার হয়ে এমন একাঁটি আনর্বচণীয় অবস্হায় উন্নীত হলেন যার তুলনা নেই। 

সেই পরমতম মোক্ষপ্রাপ্তর অবস্হা লাভ করোছিলেন তিনি যে অবস্হায় 
সাধক নিজের মধ্যে নিজে তৃপ্ত, নিজেকে নিয়ে নিজে সতত সন্তুষ্ট, নিজের 

বাইরে আর কোন কিছুর আঁস্তত্ব দেখতে পান না, কারণ তখন নিজের মধ্যে 
[বম্বের সব কিছুকে দেখতে পান। 

কথাপ্রসঙ্গে একাঁদন এক ভন্তকে নির্জনে বলোছলেন লোকনাথবাবা, 
ইচ্ছা ত করে সেই অনুভাতির কথা সবাইকে শননয়ে দিই । কিন্তু ভাষা সে 
ভাবকে প্রকাশ করতে পারে না। আবার দেই ভাবাঁটর কথা একটু ভাবতে 
গেলেই দেহ থেকে আলগা হয়ে বাই তার পরে যে ক হয় তা আর বলা 
যায় না। সব কিছ বা যেখানে আছে; সব দোৌখ আমার মধ্যেই আছে। 

আবার আঁমই সব 'ীকছুর মধ্যে জীঁড়য়ে 'গয়ে ক একটা অসীম অব্যন্তভাকে 
গবরাজ করাছ। সে যে?ক অদ্ভুত অবর্ণনীয় ভাব তা আমার বলার সাধ্য 
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নৈই। তাই চুপ করে থাকি। যখন সজ্ঞানে থাকি, তখনো সেই ভাবের ক্রিয়া 
সমভাবে না হলেও চলতেই থাকে । লোকের কথা শুনি, লোকের সঙ্গে 

কথা বাঁল, আলাপ আলোচনা সবই কাঁর। তাই আমার ভাবাঁট কেউ বুঝতে 
পারে না। লোকে ভাবে আম তাদের মতই একজন। 

ঙ 

নারিশাবাবার মত এক চীরন্রহীন লম্পট ও ভণ্ড সাধুর রূপান্তর 
লোকনাথবাবার অপূর্ব এক কীর্ত। লোকনাথ ব্রহ্মচারী যে অসাধারণ শান্ত 

সম্পন্ন এক মহাযোগী সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু 
1তাঁন যে সর্বশাস্তমান সে বিষয়ে দুই একজন ভক্তের মনে "দ্বিধা ছিল । তাই 

একাদন এক কৌতুহলী ভন্ত নাঁরশাবাবার কাছে লোকনাথবাবার জীবন 
কাহিনী প্রসঙ্গে এ বিষয়ে জানতে চান। 
নারিশাবাবা তখন আগের সেই ভণ্ড সাধু আর নেই। লোকনাথবাবার 

সংস্পর্শে এসে এবং বিশ বাইশ বছর তাঁর সান্লধ্যে কাটিয়ে তাঁন হয়ে 
উঠেছেন পরম জ্ঞানী ও সিদ্ধ পুরুষ । নারশাবাবা সেই ভন্তের কথা শুনে 

বললেন, এ বিষয়ে তোমার "দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমার মনে কোন 

দ্বধা নেই । আমার নিজের আঁভজ্ঞতা 'দিয়েই শুরু কার। তখন আমার 

চেলাঁগাঁর শেষ হয়েছে । সে গ:রঃভার ঝেড়ে ফেলে নিজেই দ- একটা চেল 

বানিয়ে সাধ বনে গেছি। তখন আমার বয়স ষাট সত্তর হলে হবে কি, 

বেশ যণ্ডামাকাঁ চেহারা, পাঁরধানে কৌপাীন, ভস্মমাথা দেহ, মাথা জোড়া 

ভোলানাথথ গগনভেদী 'হুগ্কার- আর কি চাই। যে পথ 'দয়ে আম যাই, 

ধমন্ধি পাগলের দল আমার পায়ে এসে পড়ে। সঙ্গে নিয়ে আসে খাদ্য, 

পানীয়, গাঁজা ভাঙের সিধে। প্রণামীর 'বানময়ে মাদুলী তাঁবজ বাল 

কাঁর। যা চাই তাই জুটে যায় বলে চাওয়াগুলো ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে কি না 

তা ভাবতাম না। এইভাবে এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে সরে পাঁড়। ফলে 

ধরা পড়ার ভয় থাকে না। তা ছাড়া বথেন্ট গারমাণে নারাদিটিত দ্বলিতা 

1ছিল বলে এক জায়গায় বেশী দিন থাকা নিরাপদ ছল না । 
ভাবতে পার, আমার মত এক চীরন্রহীন লম্পট ঘার জীবনের আগা- 
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গোড়া সবটাই পাঁঙ্কল, যে লোক এমন কোন কুকর্ম নেই যা করোন, তার 
পক্ষে রাতারাতি বদলে যাওয়া সম্ভব ? 'বিন্বাস করো, এমাঁন একটা অসম্ভব 

সম্ভব হলো আমার জীবনে । যাঁর কৃপায় যাঁর পলকের দপ্টপাতে এমন 
অঘটন ঘটে যেতে পারে, তানি সর্ব শীন্তমান ছাড়া আর কি বলব? লোকে 

বলে ঈশ্বর সর্বশীন্তমান। নিশ্চয়ই 'তাঁন তাই। ঈশ্বরের কাছে রক্ষা করার 
প্রার্থনা করে আগননে ঝাঁপ দিলে 'তান রক্ষা নাও করতে পারেন। কিন্তু 
এক্ষেত্রে আমাকে প্রার্থনা করতেও হলো না। না চাইতেই সব ঘটে গেল। 
ক করে কি হলো তাই বলছি শোন । 

জন দুই চেলা আর পাঁচ সাতাঁট উমেদার সঙ্গে নিয়ে শুধু পেটের 

ধান্ধায় ত্রিপুরা জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াঁচ্ছিলাম । সঙ্গে ছিল তিনটে 

ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করা তাঁবু, 'বিছানাপন্র, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আর 'সাঁদ্ধ 
গাঁজা ভাঙের ভাণ্ডার । সঙ্গে বেশ কিছ; টাকা পয়সাও ছিল। উপার্জনের 
কোন ভাবনা ছিল না। ছাউান ফেলে ধান জ্বাঁলয়ে বসে গেলেই হলো । 
টাকাটা সিধেটা অনবরত পায়ের কাছে এসে পড়ত। ভিক্ষার কাজের জন্য 

শছল চেলারা । চোখ বুজে ধূনির সামনে বসে থেকে মাঝে মাঝে িটামিট 

করে তাকানো রপ্ত হয়ে 'গিয়ে ছিল আমার । মাঝে মাঝে আবার কারো পানে 
প্রসন্ন দৃ্টিতে এক মুঠো ভস্ম বা কিছ দিতেই আবার পদধূলির জন্য 
কাড়াকাঁড় পড়ে যেত ভন্তদের মধ্যে। এ ছাড়া “সাধ গাঁজা বেচেও কিছ 

উপার্জন হত । রান্রতে গ্রামাণ্চল 'নস্তব্ধ নিশাত হয়ে গেলে আমাদের চলত 

ভোগসখের সমারোহ । বহাদনের এই অভ্যস্ত জীবনধারা ধা আমার আঁচ্হ- 

মজ্জায় মশে গিয়োছিল তাকে ষে কোনাঁদন ছাড়তে পারব তা ভাবতে 

'গারান কখনো। 
অন্যাদনকার মত সোঁদনও এক গাছের তলায় ধান জালিয়ে আসর 

জাঁময়ে চোখ বুজে লোকজনের আসার অপেক্ষায় বসৌছলাম। মাঝে মাঝে 

চোখ খুলে প্রণামীর টাকা হিসেব করে দেখাছলাম। হঠাৎ কার পদধবান 
শুনে চোখ বন্ধ করে বসে আছ, এমন সময় কে আমার সংসারজীবনের 

ধবস্মৃতপ্রায় নাম ধরে ডাকল। তারপর বলল, কিরে, বেশ ত ব্যবসা 

ফেদে জাময়ে বসোঁছিস দেখাঁছ। এই জন্যই বুঝি বাবা মাকে কাঁদয়ে বাঁড় 
ছেড়ে বৌরয়োছিলি। বাবা মরে বে'চেছে আর বুড়ো মা অন্ধ হয়ে দ্বারে 
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দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। মানুষের চামড়া যে তোর গায়ে আছে তাও 

ত মনে হয় না। এতখানি বয়সে তুই নিলজ্জের মত যে 'ি করে বেড়াঁচ্ছস 
তা আর কেউ না জানুক, আম ভাল করেই জান । বেশ করে ভেবে বল 

দৌথ, কি শাঁস্ত হলে তোর ঠিক উপযুক্ত হয় ? 
এই কথা শুনে 'বাস্মত হয়ে আম মুখ তুলে তাকালাম । কিন্তু তাঁর 

চোখে চোখ পড়তেই আমি নিজেকে হাঁরয়ে ফেললাম । তাঁর সর্বগ্রাসী 

দৃষ্টি নিঃশেষে গ্রাস করে নিয়োছিল আমাকে যেন। আমার সারা দেহ 
থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমার বুকের মধ্যে কান্নার একটা রেশ 

ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল । আমার এতাঁদনের পাঁরাঁচিত সত্তাটা কোথায় 

যেন হারিয়ে ফেললাম আম । অথচ এটাই যেন আম সন্জানে না হলেও 

চাইছিলাম । এক ক্লান্ত অবসন্ন নদীর মত বহু পথ পার হয়ে অবশেষে 
যেন আমার ঈশ্সিত সাগরসঙ্গমে এসে পড়েছি। 

আম তাঁর সেসব প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। সে উত্তর আমার জানা 

ছিল না। আমার দেহাট শুধু নীরবে লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণে । আর 
সঙ্গে সঙ্গে তান আমাকে বুকে টেনে নিলেন। মা যেমন ধূলোকাদামাখা 
ছেলেকে 'দ্বিধাহীন চিন্তে বকে তুলে নেন, ঠিক তেমনি পরম স্নেহে ও 

করহণায় তাঁর বুকে স্হান দিলেন আমাকে । তারপর পিঠ চাপড়ে মাথায় 

হাত বুীলয়ে বললেন, দোষ আমারই ৷ তুই অবোধ হয়োছিলি, কারণ আম 

যে পাহাড়ে পর্বতে আটকে থেকে অনেক দোর করে িরলাম। যতাঁদন 
আছি ততাঁদন আম আর তোকে ছেড়ে দেব না। আমারও ত সেবকের 

দরকার । তোর কোন ভাবনা নেই। এখন আম যখন এসে গেছ, তখন 
তোর সব ভার আমার । এখান থেকে গজারিয়া হয়ে আম বারদী গ্রামে 

যাব। ছাগলবাঁঘনী ঘাটের কাছে মেঘনা নদীর তীরে *মশানভূমিতে 
আমার স্হান 'নীর্দস্ট হয়ে আছে । সেইখানে সম্ধান করলে আমাকে পাঁব। 

তার আগে জননীর প্রাত শেষ কর্তব্যটা করে আয়। আগামী পূর্ণিমার 
দিন তোর মা দেহ রাখবেন। তাঁর সেবা করবার অন্ততঃ দিন দশেক সময় 
পাবি। - নানাভাবে এতাঁদন ধরে যা জাময়োছস এই সুযোগে তা সমস্ত 
ব্যয় করে হালকা হয়ে তুই আমার কাছে ফিরে যাবি। 

সেহীদনই তৎক্ষণাৎ ট্রেনে চেপে গ্রামে গিয়ে মাকে খবজে বার করে, 
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কয়েকাঁদন ধরে প্রাণপণে তাঁর সেবা করলাম । তাঁর দেহত্যাগের পর শ্রাদ্ধ- 

বাবার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তারপর থেকে বাবা বতাঁদন দেহে 

ছিলেন তাঁর কাছ ছাড়া হইাঁন । এখনো 'তাঁন আছেন। তাঁকে সঙ্গে 
করেই ত ঘ:রে বেড়াই । | 

৬ 

গীতায় ভগবান অজর্তনকে বলেছেন, হে পার্থ, যে আমাকে যে ভাবে 

দেখে, সে সেইভাবে আমার ভজনা করে । সকল মানুষই আমার পথে চলে । 

সকলকে আম যেভাবে চালাই, সে সেই ভাবে চলে । আম যাকে যেমন 
করে চাওয়াই, সে আমাকে ঠিক তেমাঁন করেই চায়। 

সবন্ঞি সর্বশীস্তমান লোকনাথবাবাও তাই বলতেন। ভাল মন্দ যা কিছু 
যে করে, সব আমার করানো । কিন্তু মনগড়া একটা আঁমত্ব খাড়া করে 

সে হয়ত মনে করে সব চাওয়া তার নিজের । কিন্তু সেজানে না মানুষের 
ইচ্ছায় সব কিছ; হয় না। 

সবাইকার অন্তরে বসে এই খেলাটি আম খেলাছ । কখনো চাওয়াচ্ছি, 

কখনো ভোলাচ্ছ, আর চাইয়ে চাইয়ে, ভুলিয়ে ভুলিয়ে সবাইকার পথ 'দিয়ে 
সবাইকে নিজের কাছে টেনে আনছি । যাকে যে ফল 'দতে ইচ্ছা কার, 

তাকে ?দয়ে সে ফল আঁম চাওয়াই। আবার যে ফল দিতে ইচ্ছা 
করে না, তাকে 'দিয়েও তা চাওয়াই নিজের খেয়াল খদীশতে। যে ফল পায় 
সে আনন্দ করে তানেয়। নেই আনন্দটুকু আম ভোগ কাঁর। আর যে 
পায় না, সে বেদনা পায়, সেই বেদনা আম আনন্দের সঙ্গে ভোগ কাঁর। 
তারা যেমন করে আমার ভজনা করেঃ আমার তৃপ্তাবধান করে, আঁমও 
তেমাঁন করে তাদের ভজনা করি, তাদের তৃপ্ত ও কৃতার্থ করবার চেষ্টা 

কার। 

লোকনাথবাবা আরো বলতেন, যা দেখি তাই ভাল লাগে । মনে হয় 
€এ ছাড়া আর অন্য কিছ হতে পারত না। সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ ত কথার 
কথা। আপেক্ষিক কথা । তুই যাকে ভাল বাঁলস, আর একজন তাকে 
ভাল বলে না। তোর কাছে যেটা ত্য, অন্যের কাছে তা মিথ্যা মনে 
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হতে পারে। যার মধ্যে সে ভাবাঁট ফুটে ওঠে সে ভাবাঁটই সত্য । 
একবার আশ্রমে এক নবদম্পাঁত এসে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইল । 

তাদের দেখে মনে হলো তারা নবাববাঁহত | মেয়ৌটর কপালে 'সি"দুর 
জবলজবল করছিল । কিন্তু তার মুখটা বড় করুণ দেখাচ্ছিল । 

নাঁরশা বাবা তখন আশ্রমের বাগানে কাজ করাছিলেন। তাঁকে বলতে 
'তাঁন তাদের আসার কথা বাবাকে গিয়ে জানালেন । বাবা সামান্য কিছুক্ষণ 

চুপ করে থেকে বললেন, ছেলেটিকে বাইরে বাঁসয়ে রেখে মেয়োটকে ঘরে 
পাঠিয়ে দাও। 

মেয়োট বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলে বাবা নাঁরশাকে ডেকে পাঠালেন ! 

নাঁরশা গিয়ে দেখলেন, মেয়োট নতমস্তকে বাবার কাছে বসে রয়েছে। 

তার দুচোখ বেয়ে জল বরে পড়ছিল । 

বাবা লোকনাথ নাঁরশাবাবাকে বললেন, তুই বস। 

বাবা এবার মেয়োটর দিকে ফিরে বললেন, বল মা, 'িসের দুঃখ 

তোমার । কোন সংকোচ করো না। আমার কাছে কোন লজ্জা নেই। 
আগাগোড়া সমস্ত বিবরণ আম জানি। 

অশ্রুরদদ্ধ কণ্ঠে মেয়োট বলল; তবে কেন আমাকে বলতে বলছেন ? 

বাবা বললেন, অতীতের কথা কিছু বলতে হবে না। আম জানি, যা 

কছু ঘটে গেছে তাতে তোমার কোন হাত ছল না। কোন অপরাধ তুমি 
করান। 

মেয়োট আশ্চর্য হয়ে বলল, আপাঁন বলছেন ? 
বাবা বললেন, হ্যাঁ, আম বলাছ। 
মেয়োট তখন বলল, তবে কেন আম মনে শান্তি পাচ্ছিনা ? কেন 

আমার কেবাঁল মনে হচ্ছে আমার অপরাধের সীমা নেই, 'দনের পর দিন 

কেবল মিথ্যাচারের বোঝা বাড়িয়ে চলোছি। সরল 'বি*বাসের অপমান করাছ। 
তাই মনে করে আমার অন্তর দনরাবর জ্বলে যাচ্ছে। 

বাবা বললেন, মিথ্যেই তুমি কষ্ট পাচ্ছ । তোমার মনের খবর তুমি জান 
না, কিন্তু আমি জানি। অতাঁতের কোন সংস্কারই এখন তোমার মনে নেই। 
অথচ তোমার ধারণা অতীতের ছাপ এখনো তোমার মনে আছে। এ তোমার 
মিথ্যা সংকোচ, মিথ্যা অনুশোচনা । 
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মেয়োট বলল, কিন্তু আমার স্বামী ত এসব কথা কিছুই জানেন না। 

'তাই আমার ভাবান্তরের কারণ বুঝতে না পেরে প্রাতানিয়ত বাথা পাচ্ছেন 
মনে। তান হয়ত ভাবছেন, এ বিয়েতে আম সুখী হইীন। তাই ভেবে 
তিনি কল্ট পান আর সেটা অসহ্য লাগে আমার । তবু কিছুতেই সহজ 

হতে পারাঁছ না। এক একসময় মনে হয় সব কিছ; খোলাখুলি বলে দিই । 
বাবা বললেন, তাই দলেই ত পার। 

মেয়োট বলল, আপান যাঁদ বলেন তাই না হয় বলব। তার পাঁরণাম যা 

হয় হবে। আবার না হয় সেই আগের মত 'নিরাশ্রয় হয়ে যাব। কিন্তু 
কোনমতেই আর সে জীবনে 'ফিরে যেতে পারব না। কিছু না থাকে নদীতে 
ত জল আছে । আঁম আর ভাবতে পার না। ক করব আপাঁন বলে 'দন। 

বাবা বললেন, কিছুই করতে হবেনা । যাকরবার আম করোছ। 
তোমার স্বামীকে সব কথা আঁম বলোছি। তার মনে এতটুকু গ্রাঁন নেই। সে 
চায় তুমি সুখী হও, আনন্দে থাক । আম বলাছ তোমাদের সব ভার আম 
নিয়েছি । 

মেয়োটি তবু বলল, কিন্তু বাবা, আমি যে আপনার কাছে মিথ্যা কথা 

বলোছি। আমার কোন দোষ 'ছিল না এমন ভান করোছ। 

বাবা আবার তাকে আশ্বাস 'দয়ে বললেন, ছিল নাই ত। ?ি আর এমন 

তুই করোছিস ? গো-হত্যা ব্রহ্ম হত্যা, করেছিস ? তা হলেও বলতাম তোর 
'তাতে কোন হাত 'ছিল না। 

মেয়োটি জিজ্ঞাসা করল, ইচ্ছা করলেও কোন দোষ হয় না ? 
বাবা বললেন, ি করে হবে ৪ ইচ্ছাটা ত আর তোর নয়। দোষ হলে 

যার ইচ্ছা তার হয়েছে । তোর ইচ্ছার কোন পাপ তোকে স্পর্শ করবে কেন? 
[তান যেমন চালিয়েছেন তুই তেমানি চলোঁছিস। ন্যায় অন্যারের। পাপ পদগোর 
দায় সব জেনে তোকে দোষ দেব ককরে ? 

মেয়োট আবার জিজ্ঞাসা করল, এতে আপনার কোন দোষ হবে না বাবা ? 

আপাঁন তো িছর মধ্যেই নেই। . 
বাবা বললেন, ওরে না না। সে তুই বুঝাঁব না। কারণ যে বুকের মধ্যে 

বসে সব কিছু করায়, সে আর আম এক । তোর মধ্যেও যে আমার মধ্যেও 
সে, তোর স্বামীর মধ্যেও সে। তবে কে কার দোষ দেখবে, তুই বল। তোর 
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স্বামীর মধ্যে যে আমি আছি, সে সব জেনেছে । সব খনীশ মনে মেনে 

নিয়েছে । তার মধ্যে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। পাছে তুই আমার কথা 

শ্বাস করতে না পারিস, তাই একজন সাক্ষী এখানে রেখে দিয়েছি । ও 

এখানকার আপন জন, ওকে তুই [ব*বাস করতে পাঁরস। আমার কথা মিথ্যা 

হয় না, হতে পারে না। এখন থেকে দেখাঁব তোদের জীবনের সব মেধ, 

কেটে গেছে । তোদের জীবনে সুখশান্তি ফিরে এসেছে। 

মেয়েটি বলল, তোমার খণ কিকরে শোধ করব বাবা ? 

আরে সে ত সোজা কথা । একাঁদন নিজের হাতে খিণচুঁড় রে'ধে দ;'জনে 

এসে আমাকে খাইয়ে যাবি। 

মেয়োট আশ্চর্য হয়ে বলল, আমার মত অভাঁগিনীর প্রাত তোমার এত 

দয়া কেন বাবা ! 

বাবা বললেন, এই ত মাভুল করাল। আমার উপর আম আর দয়া 

করব ফিকরে 2 দুজন যেখানে থাকে, সেখানেই দয়ার কথা ওঠে । সারা 
জগৎটা ঘুরে বোঁড়য়ে আমার বাইরে আর ছুই ত খঃজে পাহান। সে কথা 
থাক। তুই এসব কথা বুঝাঁব না। যা বুঝাঁব তাই বাল। আশাবদি কার 
তোরা সুখে থাক। 

মেয়োটর সরল 'বম্বাস ছিল বলে বাবা তাকে উদ্ধার করেন তার বিপদ 

থেকে । কিন্তু এক ভদ্রলোকের মনে অকুণ্ঠ বিশবাস না থাকায় [তান তাঁর 
অপরাধের কথা স্বীকার করতে পারেনান লোকনাথবাবার কাছে।' বাবা তাই 
তাঁকে উদ্ধার করতে পারেনাঁন। 

সেই ভদ্রলোক একদিন আশ্রমে এলে তাঁর কথা উঠলে বাবা এক ভন্তকে 

বলেন, অমকবাবু এসেছে, ভাল কথা । কি উদ্দেশ্যে এসেছে তা আমার 

অজানা নেই। সরল বি“বাসে ও যাঁদ সব কথা স্বীকার করে, তাহলে ওর 
গুরুতর অপরাধ মাপ করে দিতে পার । শাঁপ্ত দিতেও আম আর ক্ষমা 

করতেও আম । সেকথা ও মুখে বলে, কিন্তু তা স্বীকার করে না। চোখে 

আঙ্গুল দিয়ে কতবার দেখিয়ে দিলাম, তব চোখ মেলে দেখবে না । আমাকে 

ও 1ব'বাস করে না, একথা ঘাঁদ সরলভাবে বলে, তাহলে আম খদীশ হই। 

কিন্তু এমনই গ্রহের ফের যে ওর মন হতে 'ছিধা যায় না। ফলে কিছ? দিতে 

ইচ্ছা হলেও দিতে পার না। যার শ্রদ্ধা শ্বাস নেই, যার সরলতা নেই, 

তার প্রার্থনা পূরণ হবে করে ? 
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০ 

লোকনাথবাবা প্রায়ই বলতেন, কেউ যাঁদ অন্যায় কাজ করে অকপটাচত্তে 
আমার কাছে প্রকাশ করে, তবে আম তার উাঁচত শাস্ত ঠবধান করি। 

আমার উপর শাদ্তা কে আছে রে ? 

বাবা লোকনাথের শিক্ষার আদর্শট বড় অভিনব । পাপাঁকে ঘ্ণা করা 

সহজ কাজ । কিন্তু তাকে পাপপথ ও পাপকাজ থেকে টেনে এনে নিবৃত্তি- 

মার্গে চালনা করা বড় কঠিন কাজ । 'যাঁন পাপীকে 'নবাঁত্তমার্গে চালনা 
করতে পারেন, 'তানই প্রকৃত গুরু, প্রকৃত শিক্ষক । এজন্যই ঈশবরকে 
পাঁতিতপাবন বলা হয়। লোকনাথ বাবা তাই পাপীকে কখনো ঘৃণা করতেন 

না। পাপীকে শিজের কোলে চ্হান দিয়ে যে অলৌকিক উপায়ে তাকে পাপ- 

পথ থেকে িবৃন্ত করতেন, তা সাঁত্যই এ যুগে দূলভি। 

বারদী গ্রামের হন্দ; মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই লোকনাথ 
বাবাকে বিশেষ ভান্ত ও সম্মান করত। চাষাঁদের মধ্যে কোন ঝগড়াবাট 
হলেই তারা বাবার কাছে ছুটে আসত সাবচারের আশায় । বাবা আনন্দের 
সঙ্গে তাদের ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দিতেন ৷ 'তিনি যাকে যে শাস্তি দেন, তা. 

তারা 'নীর্ববাদে মেনে নেয়। এমন কি বারদীর জামদারেরাও নিজেদের 

মধ্যে কোন ঝগড়া 'বিবাদ হলে লোকনাথবাবার কাছে এসে তাঁর মধ্যস্হতা 

মেনে নতেন। 

একাঁদন নাগ জাঁমদারদের পাঁচজন বাবু একই অপরাধে অপরাধা হয়ে 

মীমাংসার জন্য হাঁজর হলেন লোকনাথবাবার কাছে। বাবা তাদের 
অপরাধের কথা শুনে তাদের ষাট টাকা জাঁরমানা করলেন । জাঁমদারবাবুরা 

এ জাঁরমানার টাকা এনে বাবার কাছে জমা দিলেন। বাবা লোকনাথ তখন 

তাদের বললেন, এর পর যাঁদদ তোরা আবার কোন পাপকাজ কারস তাহলে 
বাধ্য হয়ে আম তোদের কঠোর শাস্তি দেব। ৃ 

সকলের জন্য সব ব্যবস্হা উপযুন্ত হতে পারে না। যে যেমন লোক, 

তার জন্য সক্ষম অন্তদর্ণান্টসম্পন্ন মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ সেই 

ব্যব্হাই করতেন। একবার কলকাতা থেকে এক কুলীন ব্রাহ্মণ যুবক এসে 
' বারদীর আশ্রমে উপাস্হত হলো । যুবক বাবা লোকনাথকে দর্শন ও প্রণাম, 
করার পর বল্ল, বাবা আম. আপনার শরণাগত 1. আম নৌম্ঠিক ব্রহ্মচার+ 
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হতে চাই। কিন্তু বাঁড়র লোকেরা বিয়ে করবার জন্য আমাকে পাীঁড়াপীড় 
করছে। আম আপনার কাছে জানতে এসোঁছ, আমার কি করা কর্তব্য । 

বাবা লোকনাথ শাস্তীয় প্রমাণ ও হান্তদ্বারা যূবকাঁটকে বাঁঝয়ে দিলেন, 

তার বিয়ে করাই কর্তব্য । এই কথায় যুবকাঁট বিয়ে করতে রাজী হয়ে 

কলকাতায় ফিরে গেল । 

বাবা লোকনাথ তাঁর অন্তদশস্টর দ্বারা বুঝতে পারতেন কার 'ভতরে 

কতটা শান্ত আছে এবং কার দ্বারা কি কাজ হবে। এই যোগ্যতা অনুসারেই 
তার উপযুত্ত বাবচ্হা করতেন। তান যুবকাঁটকে দেখে বুঝতে পারলেন, 

এর পক্ষে বিয়ে করাই সঙ্গত । তানি আরও বুঝলেন, ধবকটি যাঁদ বয়ে না 

করে, তবে পাঁরণামে সংযমের অভাবে তার গাহস্হ্য ও রক্গচর্ষ দুটি জীবনই 
নষ্ট হবে। কিন্তু এখন বিয়ে করলে অন্ততঃ একটা দিক রক্ষা হবে । 
/ একাঁদন ফাঁরদপরের অন্তর্গত কার্তিকপুর নিবাসী রজনীকান্ত সেন 

একটা আলখাল্লা পরে মাথায় পাগাঁড়র মত একটা কাপড় বেধে পাগলের 
বেশে আশ্রমে এসে উপাস্হত হলেন । 'তাঁন বাবা লোকনাথের কাছে শান্ত 

হয়ে বসে তাঁর চোখদুটির পানে তাকিয়ে রইলেন । এমন সময় বাবা হঠাৎ 

চেশচয়ে উঠলেন, তুই এখান থেকে চলে যা । যা শিগাঁগর পালা । তোর 

সেই ক্লোধান্বিত ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। 
উপাস্হত ভন্তেরা বাবার কথার মানে বুঝতে না পেরে তাঁর দিকে 

তাকিয়ে রইলেন। এঁদকে রজনীবাবু তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে 

দাঁড়ালেন । 

বাবা লোকনাথ বললেন, রজনী, তুই ষে অপকর্ম করোছস, তার জন্য 

(তোর কঠোর শাস্তি পাওয়া উচত। মনে আছে ক সেই সূতাক্ষ। 
তরবারির কথা ? যাঁদ সমাজে বাস করতে চাস ত দোঁর না করে কুল- 

গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে লোকাহতকর কাজ করে যা। . 

বাবার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন রজনীবাব। তাঁর জীবনের 
(কোন কিছুই অজানা নেই সর্বজ্ঞ বাবা লোকনাথের । 

রজনীবাবু পরম 'কম্ময়ের সঙ্গে বললেন কী আশ্চর্য! আমার সব 

খকছুই আপাঁন জানতে পেরেছেন । আঁম আগরতলার মহারাজার বাঁড- 

গ্লার্ড ছিলাম । সেখানে থাকার সময় আমি মাঝে মাঝে অপকর্ম করতাম । 
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একদিন হাতেনাতে ধরা পড়লাম । মহারাজ আমার এই সব অপকমের 

জন্য আমার উপর এত রেগে গিয়োছলেন যে তান তাঁর সতীক্ষ! তরবার 
খাপ থেকে বার করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় 

আমি আপনাকে স্মরণ করলাম । মনে মনে আমার প্রাণরক্ষার জন্য কাতর 

প্রার্থনা জানালাম । এই প্রার্থনার ফলও পেলাম সঙ্গে সঙ্গে । মহারাজা 
হঠাৎ কি মনে করে খাপে ঢ্যাকয়ে রাখলেন তাঁর তরবাঁর । আমাকে হত্যা 
না করে ছেড়ে দলেন। তিনি আমায় ক্ষমা করলেন। কিন্তু তারপরও 
আমি শোধরাতে পারিনি নিজেকে । তাই ত আপনার কাছে ছুটে এসেছি। 
আজ আমি সাঁত্াই আমার সারা জীবনের যত সব অকর্মকুকর্মের কথা ভেবে 
অনুতত্ত হচ্ছি। কেবাঁল ভাবাঁছ কেন করোছলাম ওসব কাজ । 

সোদনকার মত তখাঁন আশ্রম থেকে 'বিদায় নিয়ে চলে গেলেন রজনী- 
বাবু । বাবা লোকনাথ তাঁকে দীক্ষা নেবার যে উপদেশ 'দয়েছেন তা তিনি 
ভুললেন না। 

দিন কতক পর আবার আশ্রমে এসে হাঁজর হলেন রজনীবাবু ৷ লোক- 

নাথবাবাকে প্রণাম করে জানালেন যে, তাঁর কুলগুরুদের মধ্যে শিষ্য নিয়ে 

গোলযোগ বাধায় তাঁরা কেউই এখন তাঁকে দণক্ষা দিতে চাইছেন না। তিনি 

বাবাকে বললেন, বাবা, তাহলে আমার কি করণীয় ? 

বাবা তা শুনে বললেন, তুই তোর গুরুদের বলগে বা, আপনারা শিষ্য- 

সমন্ধীয় গোলমাল মীমাংসা করে আমাকে দীক্ষা দিন। যাঁদ আপনারা 

গোলমাল না মেটাতে পারেন এবং আমাকে দীক্ষা দতে না পারেন; তাহলে 
আম বারদীতে গিয়ে ব্রহ্মচারীবাবার কাছেই দীক্ষা নেব। দেখাব, এই 
কথা শুনলেই তাদের কেউ না কেউ তোকে দীক্ষা দেবে । 

লোকহিতৈষী ও সমাজীহতৈষী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ যে যতই 

অপরাধী হোক, অভয়বাণীতে পাপাকে সান্ত্বনা দিতেন। তার উপয্্ত 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্হা করতেন। তানি রজনীবাবকে এমনভাবে উপদেশ 

দলেন যাতে গুরু কি শিষ্য কেউই যেন তাঁদের পারস্পীরক সম্পর্ক বা 

কর্তব্যকে সামান্য খেলার 'ীজীনস বলে মনে না করেন । স্বেচ্ছাচারতা দোষে 

তাঁদের কেউই যেন আদর্শচ্যুত না হন। 
সামাঁজক গুরুগণ অনেক সময় মনে করেন, শিষ্যগণকে তাঁরা মল্রদীক্ষা 
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দন না দিন, তারা গুরুকে ত্যাগ করবে না। গুরুদের আত্মকলহ অনেক 

সময় শিষ্যদের বিশবাসের মূলে আঘাত দেয়। এই কুপ্রথা দূর করবার জন্য 
মঙ্গলময় ধাবা লোকনাথ এই হীঙ্গত দান করেন। এই গব গুরুদের বুঝিয়ে 

দেওয়া উাঁচত 'শষ্যকুল তাঁদের কেনা সম্পান্ত নয়। দীক্ষা না দিলে তারা 

অন্যত্র দীক্ষা নেবে। একথা তাঁরা বুঝলে তাঁরা তখাঁন তাঁদের কলহ 
মীমাংসা করবেন। আবার শিষ্যগণকেও সাবধান করে দিতেন, তারা যেন 

'গুরুদের অযথা দোষ খুজে গুরুকুল পাঁরত্যাগ্ নাকরে। কারণ তারা তা 
করলে সমাজবজ্ধন 'শাথিল হয়ে যাবে । 

যে কাজে জগতের সাধারণ মানুষের মঙ্গল হবে তা জানতে পারলে সে 
কাজ করতে 'বশেষ উৎসাহবোধ করতেন বাবা লোকনাথ । 

একাঁদন ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ হাতির 'পিঠে চড়ে বারদীর 

আশ্রমে উপাঁস্হত হলেন। তান বাবাকে দর্শন করার পর বললেন, বাবা, 

আজ আমি আপনার একটি ছাঁব তুলে নিয়ে যাবার জন্য এসোছি। 

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভাওয়াল থেকে এসেছেন তাঁরই কেনা একটি লণ্ডে 

করে। ছাঁব তোলার জন্য অনেক খুজে কলকাতা থেকে নামজাদা ফটো- 

গ্রাফারকেও সঙ্গে এনেছেন । সেই সঙ্গে ফটো তোলার ক্যামেরা । বারদীর 

কাছেই মেঘনা নদীতে লণ রেখে হাতির পিঠে চড়ে আশ্রমে এসেছেন 

ব০জশলানায়ণ । ঁ 

রাজার কথা শুনে বাবা লোকনাথ বললেন, আমার ছাঁব তুলে তোমার 
কি লাভ হবে? 

এর উত্তরে রাজাবাহাদুর বললেন, মহাপুর্ষদের ছবি আমি আমার 
বাঁড়তে রেখে থাঁক। এতে সাধারণের মঙ্গল হবে বলে আমার বিশবাস। 
তাছাড়া.এই ছাঁব তুলে কোন ফটোগ্রাফার ব্যবসা করে কিছ? পয়সা রোজগার 
করতে পারবে। 

বাবা লোকনাথ তখন বললেন, যাঁদ সাধারণের মঙ্গল হয় তবে অবশ্যই 
তা তুলতে পার । আমি আসন ছেড়ে উঠে যাঁচ্ছি। তুমি ফটোগ্রাফারকে 
ডাকতে পার । 

এই বলে বাবা তৎক্ষণাং বাইরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাঁব তোলা 
হলো। 



পরমপুরংষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রন্মচারী ১১১ 

ও 

গীতায়*বলা হয়েছে, 'সাঁদ্ধ দু রকমের--সংাঁসাঁদ্ধ ও নৈচ্কমণয 'সাদ্ধ। 
রান্গণাঁদ চার বর্ণের লোক আপন আপন জাতীয় ধর্ম ও কর্মের অনজ্ঠান 
করলে সধাসাদ্ধ লাভ করতে পারে । শঙ্করাচার্য এই সখাসাঁদ্ধকে জ্ঞান- 

প্রাপ্তর যোগ্যতালাভ বলতেন। আর কর্ম সন্নযাসদ্বারা নৈচ্কর্ময 1সাম্ধ লাভ 
করা যায়। অথাৎ ব্রহ্ম কির্প, তাঁর স্বরূপ কি, সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়। 

লোকনাথ ব্রন্মচারী কর্ম সন্ন্যাস ও কর্ম যোগের দ্বারা এই নৈচ্কর্ম 'সাদ্ধ 

লাভ করোঁছলেন ৷ এই 'সাদ্ধিলাভের জন্য হমালয়ে 'গয়ে দীর্ঘকাল তপপ্যা 

ও যোগসাধনা করতে হয়োছল। 'হিমালয়ে যাবার আগেকার একাঁট 
আঁভঙ্জতা [তান ভন্তদের কাছে বলেন। 

তিনি বলেন, 'হমালয়ে যাবার আগে আমরা 'িছাাঁদন বর্ধমানে অবস্হান 

করোছিলাম । সেখানকার কোন এক কালাদেবীর পূজারী দেবতাসাদ্ধ 
লাভ করোছলেন বলে প্রচারিত ছিল। তান মলত্যাগ করে জলশোচ না 
করেই কালীদেবীর পূজা করতেন । আম তার মর্ম জানার জন্য তাঁকে 

ধরলাম । কিন্তু তান িছনতেই তা প্রকাশ করতে চাইলেন না। আঁমও 

ছাড়ব না। 'অনেক অনুনয় বিনয়ের পর অবশেষে তান বশীভূত হলেন। 

তারপর তানি আমার 'বাসনা পূর্ণ করলেন। তান বললেন, কোন দেবতা 
তুষ্ট হয়ে তাঁকে রোজ আট আনা করে দান করেন এবং কোন বিষয়ে প্রশ্ন 
করলে উত্তর দান করেন। 

আমি তখন কৌতুহলবশে আমার পক্ষ থেকে দেবতাকে একটি প্রশু 
করতে তাঁকে অনুরোধ করলাম । তান তাতে রাজী হলে আম জিজ্ঞাসা 
করলাম, আমি 1হমালয়ে থাকব । সেখানকার দারুণ শীত আমার সহ্য 
হবে কিনা ঃ 

আমার সামনেই প্রশ্ন করা হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া গেল, 
শীত সহ্য হবে। 

এই উত্তরাঁট আমিও শুনতে পেলাম । আম তখন পূজরীকে বললাম, 

এবার আমি নিজে একটি প্রশ্ব করব! এই বলে আম প্রশ্ব করলাম, 
গহমালয়ে আমার 'সাদ্ধিলাভ ঘটবে ি না। 

কচ্তু এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। তখন বুঝলাম, পূজারী 
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ছাড়া আর কারো প্রশ্নের উত্তর দেবতা দেন না। এর পর আমার অনুরোধে 

পূজারী সে প্রশ্ন করতেই উত্তর পাওয়া গেল, হ্যাঁ, সাদ্ধিলাভ ঘটবে। 

আম তখন আম্বস্ত হয়ে সেখান থেকে প্রচ্হান করলাম । 

তারপর 'হমালয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল যোগসাধনায় 'সীদ্ধিলাভ করেন ।' 
এই 'সাদ্ধকালে রক্গচারী লোকনাথবাবা পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে 
পারতেন । দেহ ছেড়ে বাইরে যেতে পারতেন । তান বছরের ছয় মাস বরফে 

ঢাকা হয়ে থাকতেন। এবং বাকি ছয় মাস বরফগলা জলে ভাসতেন। 

উত্তরমেরূতে যেখানে বছরের মধ্যে ছয় মাস রান্ত আর ছয় মাস দন, 

সেখানেও তান অন্ধকারের মধ্যে অবলীলাব্রমে অকহান করেছেন । আবার 

যেখানে বারো মাসই অন্ধকার, সেখানে তান বরফ জমা আর বরফ গলা 

দেখে একট বছর অনুমান করতেন। পশহপাঁখহনীন বরফাবৃত স্হানে 

চরণ করতেন । যে হম ও বরফের রাজ্যে কোন মানুষ বা কোন জীব বাস 
করতে পারে না, যে সমস্ত স্হান আজও অনাবজ্কৃত রয়ে গেছে, সেই সব 
স্হানে তান বছরেরপর বছর নগ্ুদেহে কিভাবে বাস করতেন তা কজ্পনার 
অতাীঁত। এই সব 'সাদ্ধর মধ্য দিয়েই তানি তাঁর আঁভপ্রেত 'সীদ্ধ অর্থাং 

বরন্মজ্ঞান এবং পরমার্থ লাভ করোছিলেন। এই জ্ঞানের বলেই তান জীব ও 
ব্ন্মের যে অভেদভাব, সেই অভেদভাবাত্মক আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নরেশ, 
দিতেন। তিনি হয়ে উঠোঁছলেন ব্রন্মস্বরূপ পরমাত্সা। . 

তাই তান প্রায়ই বলতেন, সর্বরূপে যে আম-ই। সারাবিশ্বে যে 

আমারই অবল্হান। এই বিশ্বে কারণর্পে যে সত্য চিরপ্রাতাষ্ঠত, যার 

আঁ্তত্ব চিরচ্হায়ী, তাও আঁম-ই, আবার কার্যরূপেও আঁম-ই। বর্তমান, 
ভূত, ভাবষ্যং অথাৎ যা 'ন্রকালের অতীত তাও আঁম। আম জাগ্রত, 
স্বপু ও লুব্যাপ্ত অবদ্হার অতাত। ' আম স্হূল সক্ষ দেহের অতাঁত। 
আম সৎ চিদদ ও আনল্দস্বরূপ। আম পরমহংসগণের গাঁত আশ্রয় বা 
স্হান। 

তোদের ধারণা আম শুধু উপাঁধিধারী জীবদেহে অবাস্হত জীবমান্র। 
পণ্ভুতগণের সমবায়ে গাঁঠিত দেহ ধারণ করে রয়োছ সত, কিন্তু শুধু 
জীবমান নই। 
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তিনি ছিলেন সাত্যকারের জ্ঞানগুরঃ, জগল্তর গুরু । সমস্ত তত্জ্ঞান 
যিনি বিশ্ববাসীকে দ্রান করতে পারতেন, তাঁন ছিলেন সেই গুরু 'যাঁন 
ভন্তকে ভববন্ধন হতে ম্ীন্তর সন্ধান 'দিতে পারতেন, 'যাঁন অন্ধকারাচ্ছন্ন 
সংসারে আবদ্ধ জীবকে বদ্ধাবস্হা হতে ম্তাবন্হায় উপনীত করতে 
পারতেন। | 

1ব*্ববাসী তাঁকে বাবা বলে ডাকত । কিন্তু এর কারণ কি ? জাগাঁতিক 
পাঁরাঁচাীততে তা জন্মদাতা । তাঁর দ্বারাই আমরা পাঁথবীর মুখ দর্শন 
কার। কিন্তু এ দর্শন অজ্ঞান দর্শন। এই অজ্ঞান দর্শনের জন্মদাতা 

' পিতা হলেন জাগাঁতক বাবা । কিন্তু জীব যখন জ্ঞান রাজ্য প্রবেশ করতে 

আগ্রহ? হয়, যখন জ্ঞানদাতা ব্রক্গজ্ঞ গুরুর সন্ধান পায়, তখন সে জার্গাতক 

বাবাকে আতন্রম করে সেই গুরুকেই বাবা বলে ডাকে, তাঁর চরণে আশ্রয় 
নেয়। তখন সেই জ্ঞানময় গুরুর কাছে তার হয় নবজল্ম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, অবতারগণ সহন্দরী কাঠ । জীবের খাঁণ্ডিত জ্্ান- 

রাশকে যান এক আঁদ্বতীয় জ্ঞানে রপাল্তারত করেন, 'তানই অবতার । 

যে রক্ষশান্ত বিরাট বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃ্টিক্লের অন্তরালে থেকে সস্টিকার্ 

পাঁরচালনা করেন, যুগে যুগে সেই শীন্তই জীবজগতের ভালবাসায় 
আকৃষ্ট হয়ে জীবের দখ নিরসনের জন্য মর্তেয অবতরণ করেন। যে 

মায়াশীন্তর দ্বারা নিয়াল্মত হয়ে জীব বারবার জন্মমৃত্যুর ব্ধনে আবদ্ধ 
থাকে, সেই মায়াশীস্তর গণ্ডী ভেদ করে জীব যাতে ব্রহ্গানন্দ লাভ করতে 
পারে, সেই জন্যই ব্রহ্গশীন্ত যুগাবতাররূপে অবতরণ করেন মত্যধামে। 
লোকনাথ ছিলেন সেই রন্গশান্তসম্পন্ন মহাপুরুষ, সেই ব্রহ্মশান্তর মূর্ত 
প্রতীক, অবতার । 

_. ঈশোপাঁনষদে আছে, বিশ্বের সমস্ত বক্তুকে যান জ্ঞানের মাধ্যমে নিজ 
আত্মায় দর্শন করেন এবং নিজেকে বিশ্বের সমস্ত অণু পরামাণুতে বিজাঁড়ত 
অক্হায় স্হিতিবান দর্শন করেন, 'তাঁনই পূর্ণ জ্ঞানী । সেই সমদর্শীর 

শোক, মোহ 'ি থাকতে পারে 2 তান সব কিছুকেই এক আত্মায় পাঁর- 
ব্যাপ্ত দেখেন। 

* বাবা লোকনাথ 1ছলেন সেই পর্ণজ্ঞানী। [তান ছিলেন সেই পরমাত্মা, 
লোকনাথ--৮ 
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কারণ তাঁর কাছে সবই ছিল আত্মাময়। “তানি ছিলেন সেই বক্মস্বর্প 
যিনি এক জায়গায় অব্হান করে সর্বত্র বিচরণশশল। তান চলনশীল, 
আবার 'তাঁন চলং-শান্তরাহত। বাবা লোকনাথ বারদী আশ্রমে যোগাসনে 
উপাঁবস্ট থাকতেন, কতকটা লৌকিক দর্শন। তি যোগাসনে উপাবষ্ট 
থেকেও দেহ ছেড়ে মাঝে মাঝে কোথায় চলে যেতেন তা কেউ বুঝতে 
পারত না। 

তান অনেক সময় বলতেন, দেহটা একটা পাঁখর খাঁচা । যতক্ষণ দেহ 
থেকে আলগা থাকি, ততক্ষণ ভাল থাঁকি। দেহে ফিরে আসতে খুবই 
কন্ট হয়। | 

একাদিন বারদীর আশ্রমে ভক্তদের কাছে বাবা লোকনাথ বসে আছেন, 
এমন সময় দেখা গেল, 'তাঁন ডান হাতাঁট উধের্ উঠিয়ে সণ্টালন করলেন। 
ভন্তদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপান এ রকম করলেন কেন ? 

ব্্মচারী লোকনাথ বাবা বললেন, আমার এক ভন্ত শুল্ল্কে করে নদ- 
পথে কক্সবাজার যাবে। সামনীদ্রক ঝড়ে তার শলল্প;কাঁট সমন্রগর্ভে ডুবে 
যাওয়ার উপক্রম হতে সে বিপদে পড়ে আমায় ডাকল । সেইজন্য সামহীদ্রুক 
ঝড়টাকে অনেক দুর দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম । শল্লকটি রক্ষা পেল। 

এমন ঘটনা প্রাতাঁদন কত ঘটত। এই ঘটনার তিন দিন পর সেই ভন্ত 
আশ্রমে এসে সেই ঘটনার কথা সব বলল । তারপর বাবার চরণ ধরে আকুল 
ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা তুম সাঁত্যই সর্বব্যাপী । ' 

এই ভন্তের নাম বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় । ঢাকা জজকোর্টের উকীল। 
একবার বিজয়কৃষ গোস্বামী মহাশয় দ্বারভাঙ্গায় গুরুতর অসংচ্হ হয়ে 

পড়েন। তাঁর প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল। বাঁচার কোন আশা নেই । গোদ্বামী 
মহাশয়ের শিষ্য শ্যামাচরণ বক্সী নিরুপায় হয়ে বারদী চলে এলেন। 

ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার চরণ ধরে এইবারের মত গোস্বামী মহাশয়ের 

প্রাণাভক্ষা প্রার্থনা করলেন। 

প্রথমে লোকনাথবাবা প্রাণাঁভক্ষা দিতে চাইলেন না । বললেন, কত আয়ু 

আর তাকে দেব ? 

এই কথা শঃনে শ্যামাচরণ বাবার চরণ ধরে নিজের আয়ুর বানময়ে 
গুরুর প্রাণাভক্ষা চাইলেন । তখন শ্যামাচরণবাবুর গুরুভীন্তর কথা চিন্তা 
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করে'বাবা গোস্বামী মহাশয়ের রোগ নিরাময়ের ভরসা দিলেন । গোস্বামী- 
'জীকে দ্বারভাঙ্গা হাসপাতালে ভাত“ করা হয়োছল। 

বাবা বললেন, শ্যামাচরণ। তুই ঢাকায় চলে যা। আম দ্বারভাঙ্গা হাস- 
পাতালে যাচ্ছি। 

এই বলে 'তাঁন ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আসনে বসলেন । 
বললেন, আমি যতক্ষণ ঘরের দরজা না খাল ততক্ষণ বদ্ধ দরজায় কেউ যেন 
'ঘানাদেয়। 

দুদিন আগে ঢাকায় বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে গোস্বামীজীর অসংস্হতার খবর 
তাঁর শ্বাশুড়ী মাতার কাছে টোলগ্রামষোগে পেখছেছিল। তার পেয়ে 
*বাশুড়ী মাতা জামাতার আসন্ন মৃত্যুকালে শেষ দর্শনের জন্য ঢাকা থেকে 
কলকাতা হয়ে দ্বারভাঙ্গা যাবার জন্য রওনা হন। গোয়ালন্দ মেলে বসে 
1তাঁন যখন জামাতার আসন্ন মত্যুর কথা চিন্তা করাছিলেন বিষন্ন মনে, 
তখন সহসা ট্রেনের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে নজর পড়তেই দেখলেন, 

' লোকনাথ ব্লক্ষচারী আকাশপথে তাঁড়ং বেগে চলেছেন। 
এঁদকে লোকনাথবাবা মৃহূর্তমধ্যে দ্বারভাঙ্গা হাসপাতালে পেণছেই 

দেখলেন, বিজয়কৃষণ আন্তম শষ্যায় শাঁয়ত আর ভভ্তগণ চারাদকে বসে তাঁকে 

নাম শোনাচ্ছেন । ঠিক সেই মুহূর্তে লোকনাথবাবা শবজয়কফ, এই দেখ, 

আম এসোঁছ' বলে তাঁর হাত ধরে এক হেণ্চকা টানে তাকে 'বিছ্বানায় বাঁসয়ে 
শ্দলেন। বললেন, তুই ওঠ, তুই ভাল হয়ে গিয়োছস। 

এই বলেই তানি অন্তাঁহ্হত হলেন। 'বিজয়কৃষণ নবজীবন লাভ করে 
সম্পূর্ণ সুস্হ হয়ে উঠলেন। এইভাবে বখনই যেখানে কোন আর্ত বা 
বপদাপন্ন ভন্ত লোকনাথবাবাকে মনে প্রাণে স্মরণ করে তাঁকে আকুলভাবে 
ডাকত, তখনই সেখানে সক্ষদেহে 'তাঁন উপাঁস্হত হয়ে তাঁর অভয় হস্ত 

বাঁড়য়ে দিতেন। তাকে বিপদ হতে উদ্ধার করতেন। 

ঙ 

একবার ঢাকা জগন্নাথ কলেজের একদল চপলমাতি ছান্র লোকনাথবাবাকে 

পরাক্ষা করবার জন্য বারদীর আশ্রমে আসে । তারা একে একে নানা প্রশু 

করে বেকায়দায় ফেলতে না পেরে শেষে বলে, বেলা এখন দুপর । এখান 
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আমাদের ঢাকা হোম্টেলে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এই প্রচণ্ড রোদে এই 

বিরাট মাঠ পার হয়ে কিকরে যাব 2 বাবা, আপন যাঁদ দয়া করেন-_ 
তারা এই কথা বলতেই বাবা বললেন, তোরা বৌরয়ে যা । মাঠে তোদের 

রোদ লাগবে না। 

ব্রহ্মচারীবাবার কথার সত্যতা পরাঁক্ষা করার জন্য তারা মাঠে বৌরয়ে 
পড়ল । তারা মাঠে নামতেই দেখা গেল, এক খণ্ড মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে 

উদয় হয়ে সূর্যকে আড়াল করে রাখল ৷ ছান্রেরা পথে রোদের কোন উত্তাপ 

অনুভব করল না। তারা মাঠ পার হতেই সেই মেঘখণ্ডাঁট সূর্যের উপর 
থেকে সরে গেল । 

এবার ছান্রেরা বুঝতে পারল, লোকনাথবাবা একজন সাধারণ বা সামান্য 

সাধু নন। তান যে একজন ব্রন্গাজ্ঞ মহাপুরুষ এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 

রইল না তাদের মনে । 

ছান্রেরা তখন আবার আশ্রমে 'ফরে 'গিয়ে বাবাকে বলল, আমরা আগে 

শুধু মাঠ পার হবার কথা বলোছিলাম । মাঠ পার হতে আমাদের কোন 

কম্ট হয়াঁন আপনার দয়ায় । £কন্তু মাঠ পার হতেই আবার প্রচণ্ড রোদের 

তাপ পেলাম । ঢাকার আগে দয়াগঞ্জ পর্যন্তি আমরা যাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় 

ষেতে পার, আপাঁন যাঁদ কৃপা করে তার ব্যবস্হা করে দেন ত বড় ভাল হয় । 

অল্তযমি বাবা তাদের মনের কথা আগেই জানতে পেরেছিলেন । তানি 

বললেন, দয়াগঞ্জ পর্যন্ত তোরা কোন রোদের তাপ পাঁব না। সেখান থেকে 
ঘোড়ার গাঁড় ভাড়া করে ঢাকায় যাব । 

একথা শুনে ছাত্রের দল খুশি হয়ে বাবাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। 

যতক্ষণ তারা দয়াগঞ্জ না পেশছাল ততক্ষণ আবার একখণ্ড মেঘ সূর্যকে 

আগের মত ঢেকে রাখল । 
এইভাবে তাঁর আমত যোগশান্তবলে প্রকৃতি জগৎকেও প্রভাবত করতে 

পারতেন পরমযোগী লোকনাথবাবা। হংস যেমন জলামিশ্রিত দুগ্ধ হতে 

দৃগ্ধের সার অংশটুকু গ্রহণ করে, তেমনি তান জীবের কর্মফলদ্বারা রচিত 
সুখদুঃখ মায়ায় ভরা এই জবালাময় সংসার হতে দত্ঃখের অবসান ঘাঁটয়ে 

সুখের অংশটুকু দান করতেন ভন্ত হৃদয়ে । লোকনাথবাবা ছিলেন সেই হংস। 
ভন্তদের হদয়পদ্মে সর্বক্ষণ 'াবচরণ করতেন বলে তান ছিলেন শীচব্যৎ। 

ছি খকী্পিতিস যাক কত তে 
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সমস্তশবনশ্বের অনু-পরমাণুতে [তান বজাঁড়ত ছিলেন বলে তানি ছিলেন 
বসু। সমস্ত বিশ্বে বায়ুরূপে অথাৎ শ্বাস প্র্যাসর্পে জীব জগতের 

প্রাণস্বর্প থাকতেন বলে তিনি ছিলেন অন্তরাক্ষ সং। জীব জগংকে 'তাঁন 

সর্কক্ষণ আহত হতে রক্ষা করে হোতার পদে উন্নীত করেন বলে তাঁন 

ছলেন বেদীসং। আবার আঁতাঁথ যেমন ভাল 'দনক্ষণের বা 'তাঁথ নক্ষত্রের 

বিচার না করে গৃহস্হের বাড়তে উপাঁচ্হত হয়, তেমান তান ভক্তের 

আহ্বানে যেকোন সময়ে ভভ্তহদয়ে প্রকাশমান হতেন বলে তান 'ছলেন 
দুরোনসৎ। খতং বৃহৎ যে রঙ্গ সর্বস্হানে চির প্রকাশিত লোকনাথবাবা 

ছিলেন সেই সং স্বরূপ সত্য জ্ঞানানন্দময় বক্গ। 

লোকনাথবাবা ছিলেন উপাঁনিষদের সেই ভূমা অথাঁং বিরাট । উপাঁনষদে 

বলেছে ভূমাই সুখ । অজ্গপে সুখ নেই । তান সর্বক্ষণ সুখের সাগরে 
অবস্হান করতেন বলে তান ছিলেন সখের আধার । তাঁর মধ্যে খণ্ডজ্ঞানের 

কোন স্হান ছল না বলে তান ছিলেন সতত পূর্ণ। 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যাট 'তাঁন 'নজেই বলে গেছেন। 

তান বলতেন, তোরা যে সংসারসমুদ্রে পড়ে ক্ষুধা তৃষণায় কত অশান্তি 

ভোগ করাছিস, সে ত তোদের মনের ধর্ম। শোক, মোহ; অবিদ্যাজাঁনত বত 
কর্ম তার মূলে আছে মন। এগুলি তোদের মনের ধর্ম । জরা, ব্যাধি, 

মৃত্যু-এ যে তোদের দেহের ধর্ম। আম ত প্রথমেই বলোছ, আম 
গীতায় বার্ণত পরমাত্মা। আত্মা কখনই হীল্দুয়গ্রাহ্য নয় । শরীর, মন, 

প্রাণের ধর্ম আত্মাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। তোদের সমস্ত কর্ম 

আমার দ্বারা বিধৃত থাকা সত্তেও আম নিলিপ্ত। আম মস্ত পুরুষ । 
যেহেতু আমি পরমপুর্ষ+ তোরা আমাকে নানা উপাধিতে ভূষিত করে 
তোদের সাঁমল করে নিয়োছিস। ্ 

কঠোপাঁনষদে যে পুরুষের কথা বলা হয়েছে, সেই পুরুষই সবার প্রধান। 
সেই পুরুষই পরম পুরুষ সর্ধশান্তমান। সেই পুরুষের জন্ম মৃত্যু নেই। 
যেহেতু জ্ঞানের জন্ম মৃত্যু নেই, সেই পুরুষ জ্ঞানময় পন্রুষ বলে তারও 

জন্ম মৃত্যু নেই। সেই জ্ঞানময় পুরুষ নিজেও নিজের কারণ নন। তান 

অজ, নিত্য, শাম্বত পরাণ । সব কিছ বিনষ্ট হলেও তার বিনাশ নৈই। 
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০ 

শাস্তে বলা হয়েছে, মহাপুরুষদের অক্হানের দ্বারা যে স্হান পাবন্র 

হয় তাকেই তীর্থ বলে। শিবের বিবাহ উপলক্ষে সপ্তার্* অথাৎ ভৃগু, 

মরীচি, আন্র, পুলহ, আঁঙ্গরা, ক্ুতু ও পুলস্ত্য হিমালয়ের উপাঁস্হত হলে 
হমালয় 'নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। তানি বললেন, হে খাঁষগণ,. 

আপনাদের আঁধন্ঠানহেতু এই স্হান মহাতীর্ঘথে পরিণত হলো । এখন থেকে 

লোকে শ.দ্ধ হবার জন্য এখানেই আসবে । 

মহাযোগী লোকনাথ বাবার আগমনে বারদী মহাতনর্থে পাঁরণত 

। হয়েছে । বারদী 'হিন্দৃতীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদের খুব কাছে । যে সব তীর্থযানরী 

রক্মপনন্রে স্নান করতে যান অথাৎ নারায়ণগঞ্জের কাছে লাঙ্গলবন্দে আসেন, 

তাঁরা তীর্থকর্ম শেষে বারদী গিয়ে মহাপুরুষ লোকনাথ বাবাকে দর্শন 

করেন । 

সমস্তপণকতাঁর্1ে সমাগত সকলের উদ্দেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 

দেখুন, সাধূগণের তুলনায় জলময়ী তীর্থসকল কিংবা মণশকাশিলা বা 

ধাতুময়ী দেবমুতি“ সকল কখনো শ্রেষ্ঠ বা সমান হতে পারে না। কেননা 

তাথাঁদ ও দেবতাঁদকে বহুকাল সেবা করলে তবে সাধকের চিত্তশাদ্ধ ঘটে, 
কিন্তু সাধূগণ দর্শনমান্রেই অনুগত জনগণকে পাবন্ধ করতে পারেন। 

তাছাড়া উপাসনাকালে যাঁদ কোন উপাদকের ভেদব্াদ্ধ আসে তাহলে কোন 
দেবতাই সেই উপাসকের ব্যাদ্ধ থেকে অজ্ানতাকে নাশ করতে পারেন॥ঃনা। 

কিন্তু এ ভেদব্াদ্ধমান উপাসক যাঁদ মুহূর্তমান্র সাধুসেবা করেন, তাহলে 

নিমেষে অজ্ঞানতাকে ভীন্তবলে নাশ করতে পারেন। 

বারদী আশ্রমে অন্নসন্ খোলা হয়। শত সহম্ত্র ব্যাধগ্রস্ত নরনারী 

বাবা লোকনাথের মহাপ্রসাদ স্লেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মযীন্তলাভ করতে 
থাকে । বাবার অসীম করুণায় কত অন্ধ ফিরে পায় তার দাম্টশীস্ত, কত 

কালা বোবা খঃ*জে পায় শ্রবণশান্ত ও বাকশান্ত। শোকতাপারুষ্ট সাধারণ 

মানুষের 'তাঁনই একমান্র আশ্রয়দাতা, অভয়দাতা। যাঁর অন্তরে ভগবানের 

সকল মাঁহমা অনুভূত হয়েছে, আগ্মদগ্ধ লোহার মত যান ভগবদশগুণ 
লাভ করেছেন, 'তাঁনই সাধু । সাধু নামের এত মাঁহমা যে ভগবানের 

অবতীর্ণ বা প্রকাঁটত মযর্ত ও ভগবচ্ভন্ত ছাড়া আর কাউকে সাধু বলা 
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যায় না 
এই সাধু সম্বন্ধে তাই ভগবান বলেছেন, কি যোগ, 'কি সাংখ্য বা তত্ু- 

জ্ঞান, কি ধমনিজ্ঠান বা বেদাধ্যয়ন, কি তপস্যা বা রতাচরণ, ক বৈরাগ্য বা 

আঁগ্মহোন্র, কি যজ্ঞ বা তীর্থদর্শন--এরা কেউই সাধ;সঙ্গের চেয়ে শীঘ্র 
চত্তকে বিশদদ্ধ করতে পারে না। 

ভগবংতনু সাধু ও সদগুরু লোকনাথ বাবা টি রিসরী। বটে, 

1কল্ত দীর্ঘাদন পর্যন্ত প্রকৃত ধর্মীপপাস ও ঈশ্বরবি*বাসী কোন লোকই 
তাঁর কাছে আসেনাঁন। বস্তুতঃ সংসারাসন্ত লোকদের সাধুদর্শনের জন্য 

যে বাগ্রতা তা ক্ষণিক ও স্বার্থদুস্ট। কেউ সাংসারক বা পারিবাঁরক 
বিপর্যয়ে ব্যাকুল হয়ে শান্তির আশায় মহাপুষদের কৃপা প্রার্থনা করে। 

কেউ বা দূরারোগ্য ব্যাঁধতে আক্রান্ত হয়ে তাঁদের শরণাপন্ন হয়। 'কল্তু 
প্রকৃত ধর্মীপপাস? হয়ে পরমার্থ লাভের জন্য খুব কম লোকই তাঁদের কাছে 

আসে । 

প্রকৃত ভন্ত বারদী আশ্রমে না আসায় লোকনাথবাবা একাঁদন বললেন, 

জানিস, বাঁড়র গরু বাঁড়র ঘাস খায় না। 

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মহাত্মা বসুদেব একাঁদন সমস্তপণক- 

তীর্ঘে উপস্হিত মীনগণকে বলোছিলেন, আম শুনোছ, ইহাকালের কর্মের 

দ্বারা পূর্বকালের কর্মকে ক্ষয় করা যায়। দয়া করে আপনারা এ বিষয়ের 
তাৎপর্য বাঁঝয়ে দিন । 

একথা শুনে দেবার্ধ নারদ ছাড়া অন্যান্য মুনগণ 'বাঁস্মত হলে 

নারদ তাঁদের বললেন, শ্রীমান বসুদেব পরমাত্মা কৃফকে নিজের পাত্র মনে 

করে তরি কাছে এ বিষয়ের তাৎপর্য জানতে না চেয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা 
করছেন। এতে 'বাদ্মত হবেন না। এটা এমন 'বাচন্র নয়। দেখুন, 

সন্নিকর্ষ থাকলে অজ্ঞানী মানুষেরা দুর্লভ বস্তুকেও সমাদর করেন না। 
যৈমন গঙ্গাতীরবাসী লোকেরা গঙ্গাকে ন্রিভুবন পাঁবন্রকারিণী মনে না করে 

তার জলকে মাঁলন বিবেচনা করে কয়ো পুকুর ইত্যাদির জলকে নির্মল 
দেখে তা দয়েই দেহ ও দ্রব্যাঁদ ধৌত ও পাঁরশহদ্ধ করে থাকে । তেমাঁন 

সান্নকর্ষ বা নিকটে অকহানহেতু অজ্ঞ বসহদেব শ্রীকৃষের মাহমা বুঝতে 
পারেন নি। 
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দেবার নারদ আরও বললেন, কালক্রমে এই 'বশ্বের সাঁন্ট, সহিত ও 

প্রলয় ঘটে বলে অন্ত লোকেরা কালকেই এই বিশ্বের কতাঁ বিবেচনা করে 

থাকে । তেমাঁন বহুরূপী পরমাত্মা জীবের কাছাকাছি থাকলেও অবিদ্যার 

দ্বারা আবৃত অন্জ্রানী লোকেরা তাঁকে ধুঝতে পারে ন। 

তেমাঁন রক্গভূত রক্ষদ্বর্প ষড়েম্বর্যময় ভগবান লোকনাথ "যান রাগ, 

দ্বেষ, আঁভানবেশাদি পণক্লেশ, সুখদররখাতআক কোন কর্মফল, সত্ব প্রভীত 
গণন্রয় ক্ষুধাতৃষ্লাদ বা জন্মমরণাদ কোন প্রাণস্বভাবে আঁভভূত হন না। 

[তান এখন মানবদেহ ধারণ করে আছেন বলে সাধারণ লোকে তাঁকে বুঝতে 

পারে না। 

একাঁদন লোকনাথবাবা বললেন, দুশো বছরের যোগীও যাঁদ আমার 

কাছে আসেন আর তান যাঁদ আমার স্বদেশী না হন, তবে অবশ্য তাঁকে 

ছেলেমানুষ বলব । 

এই হীঙ্গতময় কথাঁটিতে বোঝা যায়, লোকনাথবাবা কর্ম যোগের চরম 

সাদ্ধি লাভ করেছেন। দুশো বছর যোগসাধন করেও যাঁদ কোন যোগা 

লোকনাথের স্বদেশী না হন অথাৎ লোকনাথের মত কর্মযোগদ্ারা 

ভগবদ্দর্শন করে ব্রক্ষপদের আধকারখ না হন, তবে তিনি লোকনাথের সমান 

আসনে বসবার যোগ্য নন। 

তাই ত লোকনাথ তাঁর দু একজন অন্তরঙ্গ ভন্তকে প্রায়ই বলতেন, 

আম ধরা দিই বলে আমাকে ধরতে পারিস, নইলে কার বাপের সাধ্য আমার 

কাছে ঘেষে। 

তাঁর এই কথার সপক্ষে তিনি প্রায় দনই ভন্ত রামপ্রসাদের একাঁট গান 

গাইতেন। 
কে জানে রে কালী কেমন, যাঁরে ষড়দর্শন পায় না দরশন। 

পরমাত্মার্পণী যে কালী ইচ্ছাময়ীর্পে ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, যাঁর 

উদরে প্রকাণ্ড রুন্গাণ্ড ভাণ্ড িরাঁজত, যে কালীর মর্ম একমান্র মহাকালই 

জেনেছেন, যোগাগণ মূলাধারে সহম্্রারে মন রেখে শত যোগসাধনা করলেও 

সেই কালীর তত্ব বুঝতে পারেন না। "তান দয়া করে ভত্তহদয়ে ধরা না 

[দিলে কেউ তাঁকে ধরতে পারে না। তেমাঁন ভন্ত ও ভগবান আঁভন্ন হলেও 

ভগবানকে জানবার শান্ত কারো নেই। তবে তান যাঁদ নিজে থেকে কোন 
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ভন্তের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন, তাহলেই সেই ভাগ্যবান তাঁকে 
বুঝতে পারেন । 

মহাযোগী লোকনাথবাবার অসাধারণ যোগশীন্তর কথা লোকের মুখে 
মুখে দিকে দিকে প্রচাঁরত হয়ে পড়ে । সেই কথা শুনে অসংখ্য সংসারী 
মানুষ নানা কামনা বাসনা পূরণের জন্য বারদীর আশ্রমে এসে 'ভিড় করতে 

থাকে । যথাসগ্তব তাদের মনস্কাম পূর্ণ করেন বাবা । অনেক পাপা তাপন 

উদ্ধার পায় তাঁর কৃপায়। তাদের কাতর প্রার্থনায় দয়া জাগে তাঁর অন্তরে। 

সেই দয়ার মাধ্যমে তাঁর অধ্যাত্মশীন্ত নেমে এসে অসাধ্য সাধন করে। কিন্তু 
লোকনাথবাবার এতে মন ভরে না। তান বুঝতে পারেন, এতে তাঁর মহৎ 

উদ্দেশ্য সদ্ধ হবে না। তান তাদের অনেক উপদেশ দেন। কিন্ত উপযাক্তত 
আধার না হলে উপদেশ কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা থাকে না। 

অবশেষে তাঁর অন্মাঘ ইচ্ছাশীন্তবলে এক শাস্তমান সাধকের আবিভবি ঘটে 
তাঁর আশ্রমে । 

ওঁ 
সোঁদন ঢাকার গেন্ডারয়া আশ্রমে প্রভূপাদ 1বজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর হঠাৎ 

সমাধিভঙ্গ হলো । গোস্বামীজী তাঁর শবশ্রমাতা মুভ্তকেশী দেবীকে ডেকে 
বললেন, দেখলাম, এক মহাযোগা বারদী গ্রামে আত্মগোপন করে আছেন। 

আমাকে দেখা দিলেন, এক দীর্ঘকায় জটাজটমাণ্ডিত মহাপুরুষ । নয়ন- 

বগলে পলক নেই, স্হির ও অলোৌকক দৃষ্টি। আমায় বললেন, শ্রীনন্দের 
নন্দন, আম তোর পিতামহের খুড়ো। 

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বয়স কত 2 

তিন বললেন, একশো ছাপান্ন বছর । 

মহাপুরুষ আরও বললেন, জীবনকৃষ্ণ, আম যে তোরই জন্য এখানে 

অপেক্ষা করে আঁছ। তুই যে আমার জীবন্ত কৃ । তোর বিজয় দিক 

1দগন্তে এীগয়ে চলেছে । আয় একবার বারদীতে । আমাকেও জয় করে 

যা। ওরে, তোরে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়। 
বারদীর ব্রহ্ষচারীকে একবার দেখে আসার বড় সাধ হলো গোঁসাইজীর । 

ব্হ্ষচারীবাবা তাঁকে দেখতে চেয়েছেন। তাই বাবার সব ঠিক করে 
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ফেললেন । 

অবশেষে একাঁদিন সহধার্মণী যোগমায়া দেবী, *বশ্রুমাতা মুস্তকেশী 
দেবী ও জনকতক অন্তরঙ্গ ভন্তকে সঙ্গে নিয়ে বারদীর পথে রওনা হলেন 
গোঁপাইজী । নৌকায় করে চললেন রক্ষপত্র নদের. উপর 'দয়ে। 

বাংলার ধম" ও সমাজজীবনের সাঁন্িক্ষণে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 
আ'বভবি হয়। আপন সাধন ভজন, 'াদ্ধ ও আঁত্বক আদর্শ প্রচারের দ্বারা 
প্রভাঁবত করার চেম্টা করেন বর্তমান সমাজকে ৷ বাংলার ক্ষাঁয়ফু ভাস্ত- 

আন্দোলনে জাগিয়ে তোলেন এক নতুন প্রাণস্পন্দন ৷ মহাপ্রভু গৌরাঙগদেবের 

প্রেমধর্মের এক প্রধান ধারক ও বাহকরপে চীহন্ত হয়ে ওঠেন । 

সংস্কারপন্হণ ব্রাহ্ম আন্দোলনের পর গোঁসাইজী প্রথমে যোগী শ্রেজ্ঠ 

তৈলঙ্গস্বামী ও পরে যোগীবর পরমহংসজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে 

কাশীর হাঁরহরানন্দের কাছে সন্ন্যাস নেন। দৃশ্চর তপস্যায় ব্ুতী হয়ে অন্ট 

সদ্ধ লাভ করেন। কঠোর তপস্যার ফলে দিব্য জীবনের এক পরম জ্যোতি 

স্ফুরিত হয় তাঁর জীবনে । পূব বাংলার ঢাকার গেন্ডাঁরয়া আশ্রমে বসে 

[তান ?সদ্ধকাম হন অথাৎ ভগবৎ দর্শন লাভ করেন। 

গুরু পরমহংসজী তাঁকে আদেশ করেন, বিজয়, তুম সংসার ত্যাগ 

করো না। গৃহাশ্রমে থাক। জীবের কল্যাণের জন্যই তোমাকে সংসারে 

থাকতে হবে। | | 

গোঁপাইজীর জীবনের গাঁতপথ বড় 'বাঁচন্। 'ছলেন হন্দ;, পরে রান্ম 

হলেন, তার পরে সন্ধ্যাসী আর এখন 1তাঁন বৈষব। তবু গৈরিক বসন ও 

কমণ্ডল: ধারণ করেছেন। মাথায় জটা রেখেছেন। তাঁর গলায় আছে 

তুলসী আর রায্্রাক্ষের মালা । কপালে তিলক । 'বাঁভন্ন মত ও পথের মধ্য 

দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাঁর অধ্যাত্মজীবনধারা শেষে এক 'দিবাচেতনায় উদ্ভাঁসত 

হয়ে ভীন্তর মধ্যেই মণান্তকে খ*জে পেয়েছে । গুরুর আদেশে মহাপ্রেমিক 

এক বৈষবাচার্যরূপে উদার হস্তে বিতরণ করে চলেছেন তাঁর আঁমত অধ্যাত্ম 

সম্পদ । 

সারা ভারতের উচ্চ কোঁটর সাধু সন্ন্যাসীরা গোঁসাইজীর মর্ম অবগত 

হয়ে, এক শন্তধর সাধকর্পে স্বীকার করেছেন। অমরেশ্বরানন্দ পদরী 

বলেছেন, গোঁসাই ষে বেশ ধারণ করেছেন, শাদ্তে তার উল্লেখ আছে, এর 
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' নাম অবধৃতবেশ। পদ্মপরাণেও আছে তুলসী আর রদদ্রাক্ষের সহা- 

বানের কথা । 
ভোলানন্দ রি বলেছেন, গোঁসাইজী সমর্থতম পুরুষ, সাক্ষাৎ' 

শিবচ্ছাব। গোঁপাইজী অহার্নীশ সমাধিমগ্ন । যান জীবমুস্ত, তান সব 

[বাধানষেধের অতাত। 

স্বামী বিশহদ্ধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, আম অনেক সাধৃসল্তঃদেখোঁছ : 

1কন্তু গোঁসাইজীর মত সাধ্ খুব কম দেখোঁছ। 
রামদাস কাঠিয়াবালা বলেছেন, গোঁসাইজী এক মহাসমর্থ পুরুষ, 

সাক্ষাৎ মহেশ্বর ৷ যেমন তেজস্বী, তেমাঁন প্রোমক । 

হাজার হাজার ভন্ত গোঁসাইজীকে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন । নাম 
কীর্তন আর উদ্দণ্ড নৃত্য ও তার ভীন্ত-উজ্জবল ভাবতল্ময় রূপ বাংলার 

সর্বত্র প্রেমভীন্তর বন্যা এনেছে । মহাভাবে মাতোয়ারা গোঁসাইজীর অঙ্গে 
দেখা যায় অশ্র7, পুলক, স্বেদ, কম্প ইত্যাঁদ অস্ট সাঁত্বুক ভাবের প্রকাশ । 

চোখে মুখে ফ্টে ওঠে দিব্য জ্যোতির আভা । তাঁর এই দেবোপম মৃর্তি 

দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মহাযোগী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বারদীর ব্ক্ষচারী। 

তাই আজ গোঁপাইজী চলেছেন পরমপুরুষের সেই ইচ্ছা পূরণ করতে । 
তখন পৌষ মাস । দারুণ শীত । সোঁদন বাবা লোকনাথ ভোরবেলায় 

হঠাং ঘর থেকে বৌরয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন। সেখানে গোঁসাইজীর ভন্ত 

কামনীকুমার নাগ তখন বসে ছিলেন । কাঁমনীবাবু বারদীর আশ্রমে 
লোকনাথবাবার কাছে তাঁর কৃপা লাভের জন্য প্রায়ই আসতেন । কিন্ত তিনি 

এত ভোরে কোনাঁদন বাবাকে ঘর হতে বেরোতে দেখেনাঁন। আজ তাই একটু 

বাস্মিত হলেন । 

বাবা লোকনাথ কামিনীবাবদকে ডেকে বললেন, ওরে কাঁমনন, আজ 

আমার বড় আনন্দের দন । আজ আমার জীবনকৃষণ এখানে আসছে । 

কথাটা শুনে কিময়ে অবাক হলেন কাঁমনীবাব। কারণ তাঁর গুরএদেক' 

আসছেন, অথচ তিনি কোন খবর পেলেন না। তাই 'তাঁন কিছ-্টা সংশয়ের 

, সঙ্গে বললেন, আজ্ঞে আমরা 'কিছনই জানলাম না, আর আপাঁন বলছেন [তানি 
আগপছেন। 

কিন্তুপর মুহূতেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন 'তান। বুঝলেন, 
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সর্বজ্ঞ অল্তষাঁমী মহাপুরহষের কথায় আব্বাস করে তান অন্যায় করেছেন। 
বাবার পক্ষে সবই সম্ভব৷ ?তাঁন একজায়গায় বসে দূরের সব কছ-তে প্রত্যক্ষ 
করতে পারেন, সব ঘটনার কথাই জানতে পারেন অবলালাক্রমে । 

তাই এবার 'তাঁন জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বাবা, আমাদের গোঁসাইজী 
মেঘনা না রন্গপন্র দিয়ে আসছেন 2 

বাবা বললেন, তোরা জানিস না, আমি জানি। 
কিছ,ক্ষণ পর বাবা লোকনাথ শিশুর মত হাত তুলে উল্লাস করে বলে 

উঠলেন, ঘাটে তার নৌকা 'ভড়েছে। ওর সঙ্গে আসছে আমার মা আর 
দাঁদমা । জীবনকৃষ্ণ ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আসছে । এখান যা, তোরা তাকে নিয়ে 

আয়। চামার বাঁড়র কাছে তার নৌকো চড়ায় আটকে গেছে । 

কাঁমনীবাব ও তাঁর ভাইঝর স্বামণ হাঁরশচন্দ্র রায় কয়েকজন লোক 

নয়ে ঘাটের '্দকে রওনা হলেন । চামার বাঁড়র কাছে পেশছেই দেখতে 
পেলেন, গোঁসাইজীর নৌকো সাঁত্যই চড়ার মাঁটিতে আটকে গেছে । তখন 

সবাই মিলে তাঁর নৌকোটিকে ধরে জলে নামিয়ে দিলেন। নৌকো টি এবার 

ধীরে ধীরে ঘাটের কাছে এসে 'ভিড়ল। হাঁতমধ্যে গোসাইজীর অনেক ভন্ত 

খবর পেয়ে আশ্রমের ঘাটে এসে উপাঁদ্হত হয়েছেন। কাগনীবাবু 

গোঁসাইজীকে পথ দেখিয়ে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। 

গোঁসাইজী লোকনাথবাবার ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়য়ে আশ্চর্য হয়ে 

বলতে লাগলেন, কী এক স্ব্য় দৃশ্য দেখাছ কাঁমনী । চার দিকেই 

দেবদেবী, দেবদেবী ঘরের সব জায়গায়। মহাপুরুষের গায়ে ও গ্রায়ের 
কাপড়েও দেবদেবী । দেখাঁছ, তাঁর দেহের প্রীত রোমক্প হতে আগুনের 

1শখা বেরোচ্ছে আর তার মধ্যে কোষে কোষে বসে আছেন দেবদেবা | 

কাঁমনীবাবু এ কথার মর্ম বুঝতে না পেরে নিশ্চল নিম্পন্দ হয়ে দাঁড়য়ে 
রইলেন ৷ মহাযষোগী মহাপুরুষের যে মাহমা আচন্ত্যনীয় ও অলোকিক, 
যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরাধগম্য, সে মাহমা তাঁর গুরুদেব স্বচক্ষে 

প্রত্যক্ষ করেছেন। এক অপাঁরসীম ভান্তভাবে বিহ্বল ও আত্মহারা হয়ে 

উঠলেন কাঁমনবাবু ৷ তাঁর দুচোখ হতে অশ্রু? ঝরে পড়তে লাগল । এক 

'বিদ্ময়ান্বিত পুলকের রোমা জাগল সারা দেহে । হঠাং সাম্বং ফিরে 
পেয়ে কাঁমনীবাব দেখতে পেলেন, বাবা লোকনাথের প্রদীপ্ত নয়নযুগল 
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হতে এক 'দব্য জ্যোতিপ্রবাহ বোঁরয়ে এসে গোঁসাইজীর শরারে প্রবেশ 

করছে। | 
বাবা লোকনাথ এবার দ: বাহ্: প্রসারিত করে গোঁসাইজীকে তাঁর বুকে 

চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজী বাবার চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। 

পত্রবংসল পিতার মত বাবা লোকনাথ গোঁসাইজীকে আবার তাঁর বুকে 
টেনে নিলেন। 

এরপর কাঁহনীবাব্ দেখতে পেলেন, লোকনাথবাবার শরণশর থেকে 
বোঁরয়ে আসা এক তাঁড়ধাশখার স্পর্শে গোসাইজীর বিরাট বপট বেতস- 
লতার মত কাঁপছে । আর এফ অদ্ভুত অস্পম্ট ধান কোথা থেকে বার 

হয়ে ঘরের ভিতটাকে পর্যন্ত প্রবলভাবে কাঁপিয়ে তুলছে । মনে হলো সব 
ভেঙ্গে যাবে এখান । 

কিছংক্ষণ পর গোঁসাইজীকে ছেড়ে দিলেন বাবা লোকনাথ । মহাপুরুষের 
শান্ত তাঁর মধ্যে সণ্চাঁলত হওয়ায় তার বেগ সইতে না পেরে কাঁপতে 

কাঁপতে পড়ে যাচ্ছিলেন গোঁসাইজী। তা দেখে আশ্রমের এক ভন্ত তাঁকে 
ধরে একাঁট কম্বলের আসন পেতে বাঁসয়ে দিলেন । 

আশ্রমে উপাঁস্হত ভন্তদের মধ্যে কানাই কবরেজকে ডেকে বাবা লোকনাথ 

বললেন; কানাই, একাঁট ছেলে আমার জন্য একটি পাকা বেল নিয়ে 
আশ্রমের দিকে আসছে । যা, দৌড়ে গিয়ে বেলটা 'শনয়ে আয়। আম 

খাব। 

একথা শ.নে কানাইবাবু 'বাস্মত হয়ে বললেন, আজ্ঞে আপাঁন খাবেন ? 
কিছু বুঝতে পারলাম না। আপাঁন রোজ 'দনের শেষ বেলায় একাহার 

করেন, আর আজ ক না সকাল বেলায় আপনার ক্ষিদে পেল ? 
বাবা বললেন, হ্যাঁরে, সাঁত্যই আমার ক্ষিদে পেয়েছে, তর সইছে না। 

অগত্যা কানাইবাবু দৌড়ে গিয়ে ছেলোটর হাত থেকে বেনাট নিয়ে তা 
এনে বাবার হাতে 'দলেন। 

লোকনাথবাবা বেলটি নিয়ে নিজেই £তা ভেঙ্গে কিছ-টা 'নিজের জিভে 
ঠেকিয়ে গোটা বেলটাই একটু একটু করে খাইয়ে দিলেন গোসাইজীকে । 

এর কিছংক্ষণ পরে আশ্রমের অশীতিপরা গোয়ালিনী মা স্বান করে 

এসে বাবাকে প্রণাম করলেন। গোঁসাইজীকে দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন 
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'এাঁট কে বাবা 2 

বাবার মুখে ফুটে উঠল স্বেহের হাসি । হাঁসমূখেই বললেন, এটি 

ঘরের ছেলে । তোমার শিশু সন্তান। 

আশ্রমজননী গোয়ালনী ছিলেন সবার মা। তাঁর বয়স আশী বছর 

পার হয়ে গেলেও তান ছিলেন সংস্হ ও কমঠি। বার্ধক্যের জন্য তাঁর 
স্বাস্হের যেমন কোন হান হয়ান, তেমান তাঁর তেজীস্বতাও 'কিছমান্ত 
কমোন। বাবার মুখ থেকে কথাটা শোনা মান্র তান 'বিরাটবপ গোঁসাই- 

জীকে আপনাঁশশুর মত কোলে তুলে 'নিয়ে তাঁকে স্তন্যপান করালেন । আর 
গোঁপাইজীও শিশুর মত চোঁ 'চোঁ শব্দে স্তন্যপান করতে লাগলেন । 

এই অকজ্পনীয় অলৌকিক দৃশ্য দেখে কামিনীবাব্ ও উপাঁস্হত ভক্তেরা 

একইসঙ্গে ব্ময়ে ও আনন্দে উৎফল্ল হয়ে ওঠেন । 

গোঁসাইজী এবার উঠে বসলেন । তান বাবার 'দিকে তাকিয়ে দেখলেন, 
মাহমময় ভাস্বর মার্ততে চারপাশে অঙ্গজ্যোত 'বচ্ছারত করে বসে আছেন 
বাবা লোকনাথ । 

সহসা চেচিয়ে উঠলেন গোঁসাইজনী, এ ক দেখাছ আম ! ব্রহ্গজ্যোতি 

স্বরুপ মহাপুরুষের দিব্য দেহে অসংখ্য দেবদেবী বিরাজ করছে । উনি 

কখনো চতুর্ভজ মূর্তি কখনো করালবন্দনা কালী, আবার কখনো দেবা- 
দেব মহেম্বর | 

বাবা লোকনাথ বললেন, ওরে ্ রীনন্দের নন্দন, তুই চুপ কর। এতাঁদন 
এখানে বেশ ছিলাম । শান্তিতে ছিলাম । তুই আজ হাটে হাঁড় ভেঙ্গে 
দাীল। গোপনে আর থাকতে 'দাল না। সবার সামনে প্রকাশ করে. 

ফেলালি । 

গোঁসাইজী তখন আঁভমানের সুরে বললেন, এতাঁদন তাহলে আমার 

উপর দয়া করেনাঁন কেন ? 

তেমান আঁভমানের সরে বাবা লোকনাথও বললেন, তুইও ত সমান 

পাষাণ। | 

এরপর দুজনে অন্তরঙ্গ আলাপ করতে বসলেন । সে আলাপ যেমন 
গাভীর, তেমাঁন দুরূহ আধ্যাঁআ্মক তাৎপর্ষে ভরা ।. 

এক সময় লোকনাথবাবা বললেন, জীবনকৃষণ, চন্দ্রশেখর পাহাড়ের দাবা- 
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নলের কথা তোর মনে পড়ে ক £ 

চমকে উঠলেন গোঁসাইজী কথাটা শুনে । তাঁর স্মাঁতিপটে ভেসে 
উঠল সৌদনকার সেই দাবানলের কথা। সোঁদন চন্দ্রশেখর পর্বতে যেন 

এক মহাগ্রলয় চলছে । এক ভাষণ দাবানলে দাউ দাউ করে জহলছে পর্বত 
সংলগ্ন সমস্ত বন। গোঁসাইজীর চারাদকেই আগুন । কোনাঁদকে পালাবার 
পথ নেই । কোনরকমে জীবনরক্ষার কোন উপায় নেই। কোথাও কোন 
নরাপদ স্হান পাবার সন্তাবনা নেই। 

তখন সর্বাবঘবনাশক শ্রীমধুসদ্দনকে একমনে ডাকতে লাগলেন 

গোঁসাইজী । ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে এক মহাশীল্তধর মহাপুরুষ 
বায়ুগাততে আঁবিভ্ভতি হলেন। তারপর গোঁসাইজীর বিরাট বপুটিকে 
কোলে তুলে নিয়ে সেই আঁগুব্যহ ভেদ করে এক নিরাপদ চ্হানে গিয়ে 
তাঁকে রেখেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন | এ মহাপঃরুষের প্রভাবে সেই জলন্ত 
আগ্বব্যহ:শীতলগ্পর্শ বলে মনে হলো গোঁসাইজীর কাছে। পরে গোঁসাইজী 

অনেক অনুসন্ধান করেও কোন সন্ধান পানাঁন সেই মহাপুরুষের । আজ 

এখন বুঝতে পারলেন, বারদীর বাবা লোকনাথ ব্রন্মচারীই সেই মহাপুরুষ 

যান সৌঁদন সেই আগ্মব্যহ থেকে উদ্ধার করোছিলেন তাঁকে । 

গোঁসাইজীর এবার মনে পড়ল আর একটি ঘটনার কথা । তানি 

[হমালয় শিখরে ভ্রমণ করাছলেন। ভ্রমণ করতে করতে মানস সরোবরের 

কাছে উপাঁস্হত। সেখানে কয়েকজন শান্তমান সাধককে ধ্যানস্হঘ দেখতে 

পেলেন। তাঁদের দেখে গোঁসাইজী সেখানে এসে ভান্তযযন্ত চিন্তে 
দাঁড়য়ে রইলেন। সহসা তাঁদের মধ্যে একজন চোখ খুলে গোঁসাইজীকে 

দেখতে পেয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করে বললেন, তুই এখানে এসোঁছস কেন ? 

টাকায় তোর গেস্ডারয়া আশ্রমের কাছেই আমাদের চেয়েও বড় এক মহা- 

যোগী আছেন । তুই তাঁর কাছে যা। তাহলেই তোর আভিলাষ পূরণ হবে। 
গোঁসাইজী তখন জানতেন না যে ঢাকার কাছেই লোকনাথ ব্রহ্মচারীর 

! মত এক মহাপুরুষ অকন্হান করছেন। 
আজ বারদীতে এসে রক্মচারীবাঝার সঙ্গলাভ করে হিমালয়ের সেই 

মহাপরুষদের কথার সার্থকতা বুঝতে পারলেন । 

$.. তাঁর আরও মনে পড়ল এই মহাপ:র,ুই দ্বারভাঙ্গা হাসপাতালে আকাশ- 
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মার্গে উড়ে গিয়ে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন। 

গোঁসাইজীর সহধাঁ্মণী যোগমায়া দেবা একখানি গরদের কাপড় বাবাকে 
দেবার জন্য এাগয়ে এলেন। তানি বাবার পায়ের উপর কাপড়খানি রেখে 
বাবাকে প্রণাম করলেন । 

বাবা বললেন, এঁকি এটা পরতে হবে না কি? 
এই বলে তিনি কাপড়খানা তুলে নিয়ে ফালা ?দয়ে চার টুকরো করলেন। 

এক খণ্ড মাথায় বাঁধলেন, আর একখণ্ড কৌঁপশন করলেন । বাঁক দু খণ্ড 
ভক্তদের দান করে দিলেন। 

এরপর বাবা গোঁসাইজীর শ্শ্রুঠাকুরাণী মু্তকেশণ দেবীকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, মেয়ের নাম কি রেখেছ গো ? 

মুন্তকেশী দেবী বললেন, যোগমায়া । 
তা শখনে বাবা বললেন, বাঃ চমৎকার ! যোগমায়া শব্দের অর্থ জান 

কিঃ শোন, বলছি। যে অপ্রাকৃত মায়াকে আশ্রয় করে কৃষ্ণ বৃন্দাবন 
লীলা করোছিলেন, তাই হচ্ছে যোগমায়া। ঠিক নামই রেখেছ। 

হঠাৎ যোগমায়া দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন, মা, আজ তুই আমাকে 
নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে পারবি 2 

যোগমায়া দেবী বললেন, কেন পারব না? দিচ্ছি রান্না করে। 
রাম্না শেষ হলে বাবা লোকনাথ বললেন, মা, আমাকে নিজের হাতে 

খাইয়ে দাব ত ? | 
একথা শদনে যোগমায়া দেবী ইতস্ততঃ করছেন দেখে গোঁসাইজণ 

বললেন, দাও না খাইয়ে। 
তখন লোকনাথের থালার পাশে বসলেন যোগমায়া দেবী । 
লোকনাথবাবা বললেন, মা বাঁ হাতে আমার ঘাড় ধরে ডান হাত দিয়ে 

আমায় খাইয়ে দে। যেমন ছোট্ট ছেলেকে খাইয়ে দেয় তার মা। আর বলাঁব, 
বাছা খেয়ে নে, নইলে মারব । তবেই তোর হাতে খাব | 

বাবা যেভাবে বললেন যোগমায়া দেবী ঠিক সেইভাবেই খাইয়ে দিলেন । 
খেতে খেতে বাবা বললেন, আঁমও খাই তুইও খা। 

যোগমায়া দেবা থালা থেকে দ; এক গ্রাস নিজেয় মুখে তুললেন। কিছুক্ষণ 
খাবার পর বাবার খেয়াল হলো এবার তিনি নিজেই খাবেন। বললেন, বেশ, 
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এবার আম নিজেই খাচ্ছি। 

তারপর যোগমায়া দেবীকে বললেন, মা, খাঁনকক্ষণ খাবার পর তুই 
আমার হাত চেপে ধরে বলাব, বাবা আর খাসনে, অসুখ করবে। 

আরো দু চার গ্রাস খাবার পর যোগমায়া দেবী বাবার হাত চেপে ধরে 
বললেন, বাবা, আর খাসনে, অসুখ করবে। 

কথাগনীল শেখানো এবং সাজানো হলেও যোগমায়া দেবী সাক্ষাৎ মায়ের 

মত এমন অকীন্রম ও স্রেহমধুর কণ্ঠে বললেন, যে, তা শুনে বাবা লোকনাথ 
মুগ্ধ হয়ে “অহো অহো' বলে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। একেবারে 

_ সমাধিচ্হ হয়ে পড়লেন। 
কিছুক্ষণ পর বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে উপাঁস্হত ভন্তদের বললেন, বলতে 

পাঁরস, যোগমায়াকে এত ভালবাঁস কেন ?,/৮ 
তা শুনে একজন ভন্ত বললেন, পাঁথবাসদ্ধ লোকে যে তাঁকে ভালবাসে 

তাই। 

বাবা বললেন, ঠিক বলেছিস । সবাই যাকে ভালবাসে সে-ই ত জগতের 
মা। যেন রাধাঠাকুরাণী । 

রাধার ধ্যানে বলা হয়েছে, শ্রীরাধা জগজ্জননী হলাদিনী শান্ত । 'তাঁন 

দেবতাদের রাতিরসরসিকা। তিনি রম্যা, সৌম্যা, মনোজ্ঞা ভ্রিভুবন- 
জননী । তান কৃষ্ণকর্তৃক সংস্তুয়মানা। 

গোঁসাইজী দেখলেন, অন্ভূতদর্শনের পর চোখ থেকে যেন এক 'দব্য 

আনন্দজ্যোতি বার হয়, বাবার চোখের তেমাঁন ভাব । মুখে হাঁস। শুন্য 
দৃম্টি। | 

গোঁসাইজণীর মনে পড়ল ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা । ঠাকুর একদিন বলে- 

ছিলেন, মন থেকে ক্ষোভ বাসনা গেলেই এমন পরমহংস অকহা হয়। 

, আম মাকে বললাম, মা পরমহংস ত বালক, বালকের মা চাইনা ? তাই এ 
বাসনাটুকু যেন না যায়। তাই তুমি আমার মা, আম তোমার ছেলে । মার 

ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকবে 2 
॥ খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বাবা লোকনাথ গোঁসাইজীকে বললেন, 
শ্রীনন্দের নন্দন, তুই ত আমার একা নস। তোকে দেখার জন্য বারদীর 

লোকনাথ--৯ 
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সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছে । যা, তুই তাদের কাছে যা। 

তখন গোঁসাইজী কাঁমনীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ভন্তদের বাঁড় চলে গেলেন। 

কামিননবাবু পথে গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর, ব্লহ্ষচারী- 
বাবার মধ্যে ক দেখতে পেলেন ? 

গোঁসাইজী বললেন, আমার কথা ক তুম 'ব*বাস করবে কাঁমনী ? 
কামিনীবাবু বললেন, ঠাকুর, ছোট বয়স থেকে আপনার অনেক সদর 

পদেশ পেয়োছ । আপনার কথা বন্বাস করব না কেন ? 

তখন গোঁসাইজী বললেন, দেখ কাঁমনী, আম বহু সাধু সন্াসীর 

আশ্রমে গোছ। কোন আশ্রমে কিছুই দৌঁখাঁন। কোন কোন আশ্রমে 

কিছু কছ্ দেখোছ। আবার এমনও হয়েছে, যতক্ষণ সে আশ্রমে থেকোছ 

ততক্ষণই সেই সাধুর প্রভাব বুঝেছি । কিন্তু আশ্রম থেকে বার হয়েই সব. 

ফকা মনে হয়েছে। 'িন্তুযা শুনে এই বারদীর আশ্রমে এসোছ তার 

চেয়েও অনেক বেশী এখানে দেখতে পেয়োছ। 

ধর্মের নিগ্ঢত্তত্ব জানবার জন্য বহু দেশ পর্যটন করোছি। বহ? পাহাড় 
পর্বত ও তীর্থ পারভ্রমণ করোছি। বহু সাধু মহাত্মা দর্শন করোছি। 

বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের অসংখ্য সাধ মহাপু্রুষদের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করোছ। 
কিন্তু বারদীর ব্রহ্মচারীর মত এমন মহাশীন্তধর মহাপুরুষের কোথাও দর্শন 

পাইনি । সমস্ত ভারতবর্ষে এখন এমন উচু অক্হার মহাপুরুষ আর নেই। 

্রহ্মচারীবাবার সবাঙ্গ দেবদেবীময় । গান্বস্ত্র দেবময়। তাঁর বাসগৃহ 
পর্যন্ত দেবদেবীময় । তাঁর প্রীতি রোমকুপেই দেবতা 'বদ্যমান। 

গোঁসাইজী আরও বললেন, কামিনণ, ব্ন্মচারীবাবার দেহকান্ত, ললাট, 

দৃণ্ট, ভ্রুযুগল সব কিছুই অনন্যসাধারণ । তাঁর অলোৌকিকত্ব বোঝার 
সাধ্য নেই। তাঁর শরীরে মাংস নেই, কিন্তু তাঁর চমবিতি আস্হরাঁশ অপ- 

রূপ প্রভাদীপ্ত আর নবনীতে ভরপুর । শতাধক বছর ধরে কঠোর তপশ্চযাও 

তাঁর হাত পায়ের কোমলতা নম্ট করতে পারোন। তাঁর হাত'পায়ের 
কোমলতা ও 'স্রিঙ্ধতা প্রস্ফ:টিত পদ্মরাগকেও হার মানায়। তিনি আজন্ম 

সম্যাসী। চিরকাল পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে ভ্রমণ করেছেন। তব, মনে 

হলো তাঁর শ্রীচরণসেবী ভভ্তগণের মনোরঞ্জনের জন্যই যেন তানি তাঁর চরণ- 

যুগলের কোমলতাকে রক্ষা করেছেন। মানুষের শরীরের তিলচিহ কৃষ- 
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বর্ণ হয়, কিন্তু আশ্চর্যের 'বষয় এই যে, এই ব্রহ্মচারীবাবার তিলাঁচহগীল 
লোহিতবর্ণ। 

সবচেয়ে অলোিককত্বু তাঁর অপাঁর্ঘব দ্ান্টতে । তাঁর নয়নের দৃষ্টিতে 

কোন পলক নেই। দান্ট সর্বদাই 'স্হির ও আঁবকৃত। এ অপার্ঘব 

অলৌকিক দান্টষফুগলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে; সামনে শত শত ভন্ত বসে 

থাকলেও প্রত্যেকের মনে হবে, তান যেন তারই দিকে তাঁকয়ে রয়েছেন । 

রহ্ষচারী বাবার দিব্দেহে শারীরিক ধর্ম কিছুই দেখতে পেলাম না। 
ননদ্্া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হিক্কা, হাই প্রভাতি দেহধর্মগ্ীলকে তিনি যেন জয় 
করেছেন। আঁগ্ুতে এ দেহ দগ্ধ হবার নয় । বরফেও বিকৃত হয়ান বা হবে 
না। যে সমস্ত প্রাকীতিক কারণে আমাদের পণ্ভোতিক দেহ গাঁলত স্খালত 

ও বিকৃত হয়, এই 'সদ্ধপুরুষ মহাযোগবলে সেই সমস্ত প্রাকীতক কারণ 

ও নিয়মগুলিকে পরাস্ত করেছেন | তাঁর শরীরের এই 'দব্য ভাব দেখে 
আমার মনে হলো, ব্রক্ষচারীবাবা ইচ্ছা করলে এখাঁন দেহত্যাগ করতে 
পারেন, আবার অনন্তকাল দেহধারণ করেও থাকতে পারেন। 

্রহ্মাচারীবাবা নিত্য যোগস্হ মহাপুরুষ । যখন তিনি কথা বলাছলেন, 
কোন অবস্হার ব্যাঁতক্রম ঘটতে দেখলাম না। কখনো লৌকিক দৃষ্টির 

আ'বভবি হয়াঁন তাঁর নয়নে । নয়নযূগল সর্বদাই অন্তার্নীহত আর সমাঁধ- 

মগ্ব। দেহটি সর্বদাই অসার ও নিম্পন্দ মনে হলো। কোন কোন সময়ে 

মৃতবৎ ও প্রাণহীন বোধ হলো। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাং 
থেমে যাচ্ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের 'বিষয় যে, আসনের উপর দেহাঁটির 

মধ্যে যখন মনে হাচ্ছল তান এখন নেই, তখন 'কন্তু তার চোখদুটি 
নিমনীলিত হয়ান । 

যান অখণ্ড চৈতন্যস্বর্প, 'নরুপাধি 'নত্যস্বর্প, যিনি আববিদ্যাঁদ 

সমস্ত ক্লেশ ও কলুষ থেকে সতত মূন্ত, যান জ্যোতিস্বর:প আনন্দময় 
ব্রহ্ম, এমন 'শিবতুল্য যোগীশবর ব্ক্মচারীবাবা এখন লোকাচারের আশ্রয় গ্রহণ 
করে বহ্ ধর্মকর্ম করছেন দেখলাম ৷ মায়াতীত ও বিকারাতাঁত ব্ুক্গজ্ঞ এই 

মহাপুরুষ আমার সঙ্গে কথা বলার সময়েও জগতের মঙ্গলের জন্য অশ্রু 

বিসর্জন করাছলেন। কামিনী, যাঁদ প্রশ্ন করো, এ সব কেন ? তার উত্তরে 

শুধু বলতে পাঁর, এসব ছুই তাঁর লোকা শিক্ষার জন্য। 
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বহ্মচারীবাবার জ্ঞান অনন্ত, যোগবল অনন্ত, ভীন্ত অনন্ত। এমন 

পূর্ণপুরূষ আমার চোখে আগে আর কখনো কোথাও পড়োনি। বান যে 
মার্গের সাধকই হোন না কেন, তীন ব্ক্ষচারীবাবাকে সেই পথেরই দিশারি 
রূপে দেখবেন । আম দেখোঁছ তার প্রাত রোমকৃপেই দেবতা । তাছাড়া 
চতুর্ভজ, কালী, মহেন্বর প্রভৃতি বিবিধ মূর্তিতে আম তাঁকে দেখোঁছ। 

কামিনীবাবু এবার বললেন। ঠাকুর, আমরা গন্তব্যদ্হানে এসে গোছ। 

সামনেই আমার বাঁড়। ঠাকুর, আপাঁন থার্থজ্ানশী | তাই ত ব্রক্ষচারী- 
বাবার এ সব অপার্থব অলোকিকত্ব আপনার জ্ঞানচোখে ধরা পড়েছে । 

আম যথার্থই ভাগ্যবান। এই পুণ্য মুহূর্তে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ আমার রি 
কুটিরে পদার্পণ করেছেন। সাঁত্যই আম ধন্য। 

এঁদকে কাঁমনীবাবুর বাঁড়তে তখন লোকে লোকারণ্য । গোঁমাইজনঁকে 

দর্শন করার জন্য বারদীর অগাঁণত ভন্ত এসে উপস্হিত হয়েছে ! তারা সবাই 
প্রতনন্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছে। 

গোঁসাইজী বাঁড়র ভিতরে একবার প্রবেশ করার পর সেখান থেকে 

আখড়ায় চলে গেলেন । সেখানে গিয়ে গৌর নিতাইয়ের মুর্তর সামনে 

তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। আঁবরল অশ্রঃ ঝরে পড়তে লাগল তাঁর নয়নযুগল, 

হতে। লঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভন্তগণ কীর্তন করতে লাগলেন । 

এক মহাভাবে বিভোর হয়ে উধের্ দুহাত তুলে জোর গলায় হকার 
[দিতে লাগলেন গোঁসাই, জয় শচীনন্দন ! জয় গৌর নিতাই । কির জীবের 

আর ভয় নাই। হরেনমি, হরেনমি, হরেনমৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব, 

নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গাঁতরন্যথা। রি 

কীর্তন শেষে নিজের হাতে হরির লট দিলেন গোঁসাইজী 

তারপর গোঁসাইজী তাঁর ভন্তদের সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি শিষ্যবাড় ঘুরে 

[রে এলেন ব্ুন্ষচারীবাবার কাছে । আখড়ার মোহান্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। 

মোহান্তকে দেখে ব্ক্ষচারীবাবা লোকনাথ বললেন, হ্যাঁগো মোহান্তজী, 

আমাদের মহাপ্রভুকে দেখলে ত 2 

' মোহাম্তজী বুঝতে পারলেন, বাবা গোঁসাইজীকেই মহাপ্রভু বলে 

ইীঙ্গত করছেন। 
বাবা লোকনাথ বললেন, মোহান্তজী; তোমাদের আখড়ার মহাপ্রভু কথা 
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কন না। কিন্তু আমাদের মহাপ্রভু কথা কন। 

মোহাল্তজী বললেন, দেখলাম । আমাদের মহাপ্রভু ভক্তের সঙ্গে কথা 

কন। 
বন্চারীবাবা আবার বললেন, মোহাল্তজী, তোমাদের আখড়ার মহাপ্রভু 

অচল, নিমকাঠের । আর দেখ, আমাদের মহাগ্রভূ সচল, রন্তমাংসের ৷ ?তাঁন 
সকলের সঙ্গেই কথা কন। 

এই বলে ব্রক্ষচারীবাবা ভজন গাইতে শুরু করলেন। প্রাণগৌরাঙ্গ, 

গনত্যানন্দ, জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ। 
তারপর গোঁসাইজীকে লক্ষ্য করে উপাস্হত ভক্তদের বলতে লাগলেন, 

তোরা দেখ, তোরা সবাই মিলে দেখ আমার জীবনকৃষকে । এ কৃষ্ণ জীবিত । 
এর বিজয় ক দগন্তে । 

এইভাবে 'জীবনকৃষ্ণ জীবনকৃষ* বলে আত্মহারা হয়ে উঠলেন বাবা 

লোকনাথ । গোঁপাইজীকে কি খাওয়াবেন, কোথায় বসাবেন, কি দেবেন_ 

সৈই, চিন্তায় যেন পাগল হয়ে উঠেছেন তাঁন। আর গোঁসাইজী দেখছেন 
ব্রহ্মচারী বাবাকে । দেখছেন এক অমর্তয মহাপুরুষ ধার প্রাতি রোমকূপে 

দেবদেবীর প্রকাশ। 

ব্রহ্মচারী বাবা বললেন, জীবনকৃষ্ণ, তুই বারদী আশ্রমে না এলে আমাকেই 
তোর কাছে যেতে হত । জানস, আমি তোর পিতামহের আপন খুড়ো । 

পূর্বপুরুষের চিহ হিসাবে আম তোকে এই খড়ম জোড়াটা আর এই 

কম্বলখান 'দাচ্ছ। এগুলো যত করে রেখে দিস। আচ্ছা প্রাণগৌরাঙ্গ 

জীবনকৃ, তোর প্রাতি কেন আমার এত দয়া হয় ? 

গোঁসাইজী শ্রদ্ধাযুন্ত চিত্তে সেই খড়মজোড়া আর কম্বলখান গ্রহণ 
করলেন। 

তারপর দুজনের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো । 
গোঁসাইজী বললেন, আজ্জ্, ভগবানের সম্ট জীব হয়ে মানবদের মধ্যে 

কৈউ তাঁকে ভঞ্ন করে, আবার কেউ বা সে বিষয়ে বিমুখ হয়। এর কারণ 
কিঃ খাদ্য বা পানীয় জীবমান্রেরই দরকার। তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যান 

৯উৎকৃঞ্ট আহার্ষ গ্রহণ করে আর নিকৃষ্ট ব্যাস্ত অপকৃষ্ট আহার্ধ গ্রহণ করে। 
িল্তু ঈশ্বর ত তেমন উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট গুণবাচক বস্তু নন। ভগবান 
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আনন্দময় । অথচ কেউ তাঁকে প্রিয় ভাবে আর কেউ তাঁকে স্বীকারই করে 

না। সকল অবন্হার লোকই আনন্দকে স্বীকার করে, আনন্দই চায়। 

দুঃখকে কেউ ভালবাসে না। স্বভাবতঃ আনন্দশীস্তসম্পন্ন ভগবানকে তৰে 

কেউ কেউ অনাদর করে কেন 2 আর সেই অনাদরকারীদের আঁ্তমগাত 

ি রকম হয় ? 

গোঁসাইজীর এই সব প্রশ্বের উত্তরে মহাযোগী মহাজ্ঞানী ব্র্মচারীবাবা 

বললেন, গুণভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয়, বৈশ্য, শুদ্র এই চারবর্ণ সেই আঁদপুরুষ 
ভগবানের মুখ, বাহ, উরু ও পা থেকে উৎপন্ন হয়েছে । তাদের মধ্যে যারা 

আপন আপন উৎপাঁত্তক্ষেব্রস্বরপ ঈশ্বরকে লব্ধ গুণানুসারে ভজনা না করে 

অথবা অবজ্ঞা করে তারা চ্হানচ্যুত হয়ে অধঃপাঁতত হয়ে থাকে । 

শোন জীবনকৃ্ণ, হাঁরকথা বলতে বা হরিলীলা কীর্তন করতে যাদের 

রুচি হয় না, তারা তোর মত সাধু ব্যান্তর অণুকম্পার পান্র। স:জন্ম, 
উপনয়ন ও অধ্যয়নাঁদ দ্বারা হারর চরণস্ান্নধ্যে থাকবার আঁধকার পেয়েও 

যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রয় ও বৈশ্য বেদের আর্ধবাদ ও র:চকর বাক্যে মধ 

হয়, আর তাতে 'ি“বাস করে আপাতমধূর ভোগযুন্ত বাক্যগীলকে গ্রহণ 

করে, বিষয়াসান্তযুস্ত রজোগুণের প্রভাবে কাম, ক্রোধ, অহঞ্কারের বশীভূত 

হয়, সেই অহঙ্কার পাঁপিচ্ঠরাই হাঁরভন্ত ও নিষ্ঠাবান সাধদের উপহাস 

করে। সেই সব অন্ধব্দাদ্ধ ব্যান্তরা সাধূগণ এমন 'ি ঈ*বরকেও অবজ্ঞা 

করে। ঈশ্বররূপী আত্মা যে সকল দেহধারাঁর মধ্যেই অবস্হান করছেন, 
সকল মুর্খেরা তা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা আপন আপন মনোরথ- 

কাঁল্পত বিষয় নিয়ে মত্ত থাকে আর সেই বিষয়েরই কথা পরস্পরে বলাবাল 
করে। 

শোন জীবনকৃষ্ণ, জগতে স্ব্রীসঙ্গ, আমিষ ও মদ্যপান প্রাণীমান্রেরই 

স্বাভাবক ইচ্ছাধীন। কিন্তু এ সব অন.জ্ঠানের যথেচ্ছ প্রবান্ত 'বাঁধ- 
সম্মত নয়। কেবল প্রবান্ত "সংস্কারের জন্য বিবাহে স্ব্রীসংসর্গ, যজ্ঞে 
পশহত্যা আর সববাগ্রাহ' কার্ষে মদ্যপানের ব্যকচ্হা শ্রুতি প্রভৃতি শাস্দে 

বলা হয়েছে । কিন্তু এ সবের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো এ সব কর্ম থেকে 
নবাত্ত। তাহলেই জীবের পরম মঙ্গল । মনে রাখতে হবে, রাত জন্য" 
নয়, সন্তানের জন্যই স্বীসঙ্গম, দেবোদ্দেশে, পশুবধ এবং কর্মীবশেষে 
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সুরাপান বিধেয়। যথেচ্ছ স্ীসঙ্গম, পশু ভক্ষণ ও সরাপানের কোন 

বিধান নেই । 

বৈদের তাৎপর্য অথাৎ এই সব আসল অর্থ না বঝে এ সব মুর্খেরা 
ইচ্ছানুসারে ধমচিরণ করে। ঈশ্বর সর্বজীবে জীবাতআ্মারূপে অবদ্হান 

করেন। যেলোক অজ্ঞানবশে তা না বুঝে নিজেকে শ্রেচ্চ এবং অপরকে 

নিকৃষ্ট মনে করে তাদের হিংসা করে আর নিজের পূুত্রপাঁরবারকে সমাদর 

করে, সে.লোক স্েহপাশ ও সংসারবন্ধনে জাঁড়য়ে পড়ে । যেমন একপাল 

গাই গরুর মধ্যে একাঁটকে কনে সর্বদা তার প্রাতি মনোযোগ দিলে অন্য 
গাইদের থেকে এ বিশেষ গাইটটিতেই ক্রেতার আঁধক স্নেহ বদ্ধমূল হয় । 

তেমনি এই সংসারে আত্মপর ভাবনা থেকেই স্নেহপাশের উদ্ভব হয়। স্নেহ 

ও মমতাপাশে আবদ্ধ হলে কখনো বৈরাগ্য অভ্যাস করা যায় না। বৈরাগ্যে 

অভ্যস্ত না হলে ভগবৎ ভাব-প্রকাশ হয় না। তাই স্নেহাঁদই অজ্ঞান 
জীবকে ক্রমে অধোগামী করে ফেলে। 

আবার এ সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা পুরোপুরি মুর্খও 

নয়, আবার ততৃজ্ঞানও লাভ করেনি । এমন সব মধ্যবতাঁ লোক 'ন্রবর্গকে 
অথাৎ ধর্ম, অর্থ, কামকে প্রধান-এবং দেহাঁদকে নিত্য বলে মনে করে। 

আর যারা আত্মাকে অসৎ ভাবে তাদের সবাইকে আত্মঘাতী বলা হয়। 

এরা অশান্ত এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান বলে বিবেচনা করে। ভাঁবষ্যতে এদের 

মনোরথ বিফল হলে এরা দারুণ দুঃখ পায়। ইঈমশ্বরপরাম্মূখ এই সব 

লোকদের ইচ্ছা না থাকলেও জীবনশেষে আত্মমায়া বিরাঁচত গৃহ, পন্তর, 
সুহদ ৩ শ্রী ত্যাগ করে নরকে নিপাঁতিত হতে হয়। 

এই সব শুনে গোঁসাইজী ব্রহ্মচারী বাবাকে বললেন, আজ্ঞে, আপনার 
বশ্েষণ শুনলাম । কিন্তু আরো সহজ করে যাঁদ বলেন ত ভাল হয়। 

একথা বলছি, কারণ এখানে যে সব ভন্ত রয়েছে তাদের এসব কথা শুনে 
চৈতন্যোদয় হতে পারে বলে আমার ধারণা । 

' ব্রহ্মচারী বাবা বললেন, শ্রীনন্দের নন্দন, তুই ত বুঝোছিস। তুই-ই 
একটু গ্ছিয়ে এদের বল না। 

'বক্মচারী বাবার আজ্ঞা হিরোধার্য করে গোঁসাইজী বলতে লাগলেন, 
তোমরা শোন গো। শাগ্নে বলেছে, ভগবান জগন্ময়। তাঁর থেকে অতাত 
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আর কিছ; নেই। বিশেষভাবে তান আনন্দময় । তবু লোকে তাঁকে 
ভুলে বায় কেনঃ তাঁকে অশ্রদ্ধা করে কেন ; ভগবান থেকেই ত ব্রাহ্মণ, 
ক্ষানিয়, বৈশ্য শূদ্রাদ ও অনুলোম প্রাতলোমজাত সব মানুষই উৎপন্ন 
হয়েছে । সব মানুষই ভগবানের সন্তান ও শিষ্য। তাহলে সকলেরই পরম 
পিতা ও পরম গঃরুরূপী আনন্দময় হারকে ভজনা করা ডীঁচত।. তবেষে 
সংসারে কাউকে ভান্তমান ও কাউকে অভীন্তমান দেখা তার কারণ কি? 
ব্রাহ্মণাঁদর জন্ম ও কমসত্ গ্ণময়, ক্ষান্রয়দের সত্তরজোময়, বৈশ্যদের 

রজোতমোময় আর শদদ্রদের কেবলই তমোময়। ব্রাঙ্গণাঁদ যাঁদ 'নিম্রশ্রেণীর 
ধর্ম ও কর্ম আচরণ করে, তবে তাদের অধোগাঁত হয়। 'শদ্রাদ যাঁদ উচ্চ 

অবস্হার ধমচিরণ করে; তবে তাদের উচ্চগাঁতি হয়। স্হান, সহবাস, আচার 

ব্যবহার যে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়, মানুষ সেই অনুষ্ঠান অনষায়ী স্বভাব 
পেয়ে থাকে । যেমন কোন সাধু লোকের হতাহত িববেক উদয় হবার 

আগে তাকে যাঁদ কোন কদাচারীর সহবাসে রাখা যায়, তা হলে তার আচার 

ব্যবহার এ কদাচারীর মতই হয়ে থাকে ৷ আবার কোন কদাচারীকে পাঁবন্রতার 

শিক্ষা বা অনুষ্ঠান করালে তাকে উন্নত করা যায়। এই উপায় শিক্ষার 

জন্যই ভগবান বণশ্রমের সাঁষ্ট করেছেন । সত্গণাঁদর অনষ্তানে ষতদূর 
ভগবদ্ভীন্ত ও আনল্দানন্ভাতি হয়, রজোগ.ণাঁদর অনুষ্ঠানে ততদ্র হয় না। 

ব্রা্মণাদর মনোবৃত্তি যাঁদ জন্ম থেকে নিম্নগুণসম্পন্ন হয়, তাহলে তাতে 

চিত্তের বিশদাদ্ধ হাস পায়। চিত্তের বিশুদ্ধতা কমে গেলে চিত্ত আপনা 
থেকে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়। এই অজ্ঞানতার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার হয়ে 
লোকে আত্মহতাহতবোধ শূন্য হয়। এই আত্মীহতাহতবোধশূন্য হওয়াকেই 
অভান্ত বা অশ্রদ্ধা বলা যায়। যেমন মধু স্বাভাবিকভাবে মন্ট হলেও 'পিত্ত- 

রোগগ্রস্ত রোগী কখনো মধুকে আদর করে না। তেমাঁন ভগবান স্বাভাবিক 
ভাবে আনন্দময় হলেও অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন লোকে তাঁকে আদর করে না। 

এর মানে হলো এই ষে, বণশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী মানুষ যাঁদ আপন 

আপন হত চিন্তা করে উন্নাতর পথে ছ?টে যায়, তাহলে চিত্ত বিশদ 
লাভ করে। আর চিত্তের 'বিশাদ্ধ অনুসারে তার 'ভগবং_ আনন্দ 
বা ভগবন্ভান্ত হয়। যারা শাস্রমতে না চলে যথেচ্ছ 'আচরণ করে 
তারা চিত্তকে মলিন করে। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । সেই অজ্ঞানরোগে 
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ভগ্বদ বিষয়ে তাদের অরমচ জল্মায়। এই সব অজ্ঞান ব্যান্ত সংসারকেই 

সার করে, আসান্ততে ডুবে যায়। ভগবান ও ভন্তকে উপহাস করে । তারা 

দান্তক ও আভমানী হয়ে ওঠে । তারা পরাহংসা করে । সংসারে ও সমাজে 

বববাদ বিসম্বাদে বাধায় যাতে তাতে ! তারা বেদাবাঁধকে যথেচ্ছ ব্যবহার 

করে ধমনি-্ঠানচ্ছলে পাপাচারণ করে। অভীন্ত কেন হয় এবং অভন্তদের 

অধোগাঁতই বা কেন হয়, তাই এতক্ষণ বোঝালাম । 

ক্লমে সন্ধ্যা সমাগত হয়। গোঁসাইজীর এবার বিদায় নেবার পালা । 

গোঁসাইজী, মুন্তকেশী ও যোগমায়া দেবী ভূমিষ্ঠ হয়ে ব্হ্ষচারীবাবাকে 
প্রণাম করলেন । 

বরক্মচারী বাবা ম:ন্তকেশী দেবীকে বললেন, ব্রান্মসমাজের শুকনো বাঁশের 

মুড়ো আর না চিবিয়ে এবার ভীন্তর আশ্রয় নাও । জ্ঞান ভীন্ত ছাড়া দাঁড়াবে 

কোথায় £ যাঁকে তুমি জামাই করেছ, তাঁর কাছেই সত্যবস্তু আছে। আর 
সময় নষ্ট না করে, তাঁর কাছেই দীক্ষা নাও। জানো, আমার জীবনকৃষ্ণ 
প্রম ভাঁন্তর ভাণ্ডারী । তাঁর কাছে প্রেমভীন্ত লাভ করে ধন্য হও। 

এর পর ব্রক্ষচারী বাবা গোঁসাইজীকে বললেনঃ জীবনকৃষণ, আজ তোকে 

পেয়ে আমি যে আনন্দ পেলাম তা বলবার নয়। তুই যথার্থ ধর্মীপপাস,, 

প্রেমভস্তির ভাণ্ডারী, সরল, অকপট ও সত্যানিষ্ঠ! এবার তুই আমার ভার 
নে। আম চলে যাই। 

পরক্ষণেই গোঁসাইজীর শরীরের 'দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, না 

রে তাহবার নয়। তোর শরীর এখনো তেমন পটু নয়। আমার ভার 
বইতে গেলে তোকে আরও কিছাদন সাধনা করতে হবে। 

গোঁসাইজী বললেন, আজ্ঞে, আজ আপাঁন আমাকে যে অনগগ্রহ করলেন 
তাতেই আম ধর্মজীবনে আরও উচু অবচ্হায় পেখছতে পারব । আজ আপনার 
সঙ্গ ও কৃপালাভ করে ধন্য মনে করছি নিজেকে । এবার অনুমাতি চাইছি 
বিদায় নেবার । 

সেকালে সারা পূর্ববাংলায় বিজয়কৃষণ গোস্বামীজীর খুব নাম ডাক 

ছিল। সকলেই জানত গোঁসাইজী ভারতের বহু অণল পাঁরভ্রমণ করে বহু 
সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ ও কপালাভ করেছেন । এঁদকে ইতিমধ্যে ঢাকা ও 
তার পার্্ববতঁ অণুলের বহু লোক বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার 
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কথা শুনেছেন। এবার গোঁসাইজী বারদীর আশ্রম থেকে তাঁর গেন্ডারয়া 

আশ্রমে ফিরে গিয়ে বক্গষচারী লোকনাথের মাহমা ও মাহাত্ম্যের কথা প্রচার 

করতে লাগলেন। 'তাঁন সকলকে বলতে লাগলেন, বহ পাহাড়পর্বত ও 

তীর্থস্হান পাঁরভ্রমণ করে অসংখ্য সাধু সন্্যাসীর সঙ্গলাভ করোছি বটে, 

কিন্তু বারদীর ব্রন্ষচারীর মত মহাশান্তধর মহাপুরুষ কোথাও দেখতে 

পাইনি । ব্রক্মচারীর অলৌকিক যোগৈম্বর্ষের কথা আর ক বলব ? তাঁর 

যোগবল অনন্ত । কর্মফল অনন্ত, তাঁর জ্ঞানভান্তও অনন্ত । এমন পর্ণ 

পুরুষ আগে আমার চোখে পড়েনি । 

গোঁসাইজীর মুখে এই সব কথা শুনে অনেকেরই চৈতন্য হয়। তাই 
এখন ঢাকা, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনাসংহ এবং আরো অনেক জায়গা 
থেকে দলে দলে বহু শাক্ষত ভদ্রলোক ব্রন্ষচারীবাবাকে দর্শন করতে 
আসেন বারদীর আশ্রমে । এখন শুধু গোটা ঢাকা শহর ও পূর্ববাংলার 
প্রায় সব জায়গাতেই বারদীর রক্ষচারীর নাম লোকমুখে শোনা যেতে থাকে । 
ভন্তের দল যোগাঁসাদ্ধর চরমাদর্শ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হন । আর 
তাঁরা মহাযোগণ ব্রক্ষচারীবাবার কথা প্রচার করতে থাকেন। এমন কি, 
সাধনমার্গের লোকেরাও যোগাঁসদ্ধ ব্রন্মচারীর অলৌকিক 'সাদ্ধ, অলৌকিক 
করুণা ও বশ্বপ্রেম এবং অলোৌকক যোগৈশ্বর্যময় আচরণ নিজের চোখে 
দর্শন করে গ্রামে গ্রামে তাঁর অপার মাঁহমা প্রচার করতে থাকেন । 

সোঁদিন ঢাকায় গেন্ডারিয়া আশ্রমে ধমাঁলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় 
গোঁসাইজী কথায় কথায় উপাঁস্হত ভভ্তদের বললেন, দেখ, আমার আশ্রমেরই 
এত কাছে এক পাঁবন্ধ ধর্মস্হান রয়েছে, আগে তা জানতে পাঁরান। গিরে 

দেখলাম এক মহাশান্তধর মহাযোগী সেখানে প্রচ্ছল্রভাবে অবস্হান করছেন । 

দেখে খুব বাস্মত ও চমৎকৃত হল।ম । এই মহাপুর্ষের সবাঙ্গ দেবদেবী- 

ময়। গান্রবস্ত্র দেবময় আর তার বাসগৃহ পর্য্ত দেবদেবীময় । পাঁচ 

ণমানট তোমরা যাঁদ কেউ তাঁর চোখের 'দকে চেয়ে থাকতে পার, তবে 

মাঁছত হয়ে পড়বে। 'হমালয় ও 1তব্বতাদি থেকে প্রাচীন যোগ- 
সাধকগণ প্রায় প্রাত রাতেই এঁ মহাপুরুষের কাছে যোগাঁশক্ষা করতে 

আসেন। এজন্য রাতে তাঁর ঘরে অন্য-কেউ প্রবেশ করে না। এ মহাপুরূষ 
সন্ধ্যার সময়েই তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন । এই মহাপুরুষের নাম 
শ্রী্রীলোকনাথ ব্রক্ষচারী ৷ বারদীতে তাঁর আশ্রম । 
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উপাস্হত ভন্তদের অনেকেই বললেন, আমরা কি একবার রক্ষচারীকে 

দর্শন করতে যাব 2 

গোঁসাইজী বললেন, হ্যাঁ, যাবে বৌক। গেলেই তাঁর কৃপালাভ করতে 

পারবে। শোন, ওখানে গিয়ে তোমরা নিজে থেকে কিছ জিজ্ঞাসা করবে 

না' একটুদ্রে চুপ করে বসে থাকবে । দেখবে, অন্তমা মহাপুর:ষ 

তোমাদের যা যা জানবার দরকার তা তান নিজে থেকেই তোমাদের ডেকে 

ডেকে বলে দেবেন । 

গোঁসাইজী আরও বললেন, শোন, বারদ'র ব্রন্ষচারীকে দর্শন করে 

আমার বহু দিনের বহু আকাঙ্খত পরম সত্যের খাঁনর সন্ধান পেয়োছি। 

এই ব্রহ্মচারী অনন্ত গুণসম্পন্ন, বরক্মদ্বর্প ও আনন্দান[ভবাত্বা। ঈশ্বরে 

এমন এঁকান্তিক ভান্তি আর দেখা যায় না। 'নীখল বিশ্বের কোন বিষয়ই 

তাঁর অজানা নয়, অলব্ধ নয়। আঁগ্রকে আশ্রয় করলে লোকের যেমন শীত 

ও অন্ধকারের ভয় থাকে না, তেমনি এই ব্রহ্গচারীর সেবা করলে তোমাদের 

ভয় থাকবে না। সমস্ত পাপ নন্ট হয়ে যাবে। যারা জলে ডুবে যাচ্ছে 

তাদের যেমন নোৌকোই একমাত্র আশ্রয়, তেমান তোমাদের মত যারা সংসার- 

সাগরে ডুবে গিয়েছে বা ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের পক্ষে 'তাঁনই একমানত 

আশ্রয় । 

এখন জীবগণের পক্ষে বরক্মজ্ঞ এই মহাপুরুষই পরম অবলম্বন। সু 

উাঁদত হয়ে নিজের রণ দিয়ে কেবলমান্র বাইরের জগৎ আলোকিত করে। 

কিন্তু এই ব্রক্ষচারীর্প সূর্য উপদেশরম্প কিরণ দিয়ে বাইরের ও অন্তরের ; 
জ্ঞান অথাৎ সগুণ ও নির্গৃণ জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। এই রঙ্গাজ্ঞ প:র*ষ 

অভয়দানরূপী দেবতা । বিপদ নিবারণের বন্ধু। বিশুদ্ধ আত্মাস্বরুপ 

চৈতন্যদাতা। এমন কি, এই ব্রহ্মচারই ঈশ্বরের স্বরূপ । 

তু 

[কছুদিন পর গোঁদাইজী তাঁর আশ্রমে বসে যখন ধমলোচনা করছিলেন, 

তখন তাঁর শিষ্য কুলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করলেন, আঁম একবার 

বারদীর ব্রক্মচারীকে দর্শন করতে যাব? 
গোঁসাইজী তখাঁন তাঁকে অনূমাত দিলেন। পরবতঁকালে এই, 
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কুলদাকান্তই শ্রীমৎ কুলদানন্দ রক্মচারী নামে খ্যাত হন। 

এর কিছদন পর ১২৯৫ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ রাঁববার সকালে আহার 

করে কুলদানন্দজী বারদীর পথে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর 

বড়দা হরকান্ত , মেজদা বরদা কান্ত ও আর এক ভাই তারাকান্ত। এই 
তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ই পরবত+ কালে রহ্গানন্দ ভারতী নামে খ্যাত 

হন। ূ 
দেড়ঘণ্টা পথ হেটে গিয়ে তালতলা থেকে নৌকো ঠিক করলেন তাঁরা । 

কারণ এবার জলপথে যেতে হবে। সন্ধ্যার একট্রু পরেই তাঁরা বারদীর 
বাজারে পেৌঁছলেন। সকলেই জানতেন সন্ধ্যার পরেই ব্রহ্মচারীবাবার ঘরের 

দরজা বন্ধ হয়ে যায়। গোঁসাইজীী এক দিন কথাপ্রসঙ্গে একথা জানিয়ে 

দয়োছলেন তাঁদের । 

[কন্তু হরকান্ত সেইঁদন রাতেই অন্তরের আবেগে বাবাকে দর্শন করতে 

যাবার জন্য ব্গ্র হয়ে উঠলেন । তখন কুলদানন্দ ছাড়া বাঁক সবাই বন্মচারন 

বাবাকে দর্শন করতে চলে গেলেন । কুলদানন্দ নৌকোতেই রয়ে গেলেন । 

আশ্রমে পেশীছেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন তাঁরা । দেখলেন রন্মচারীবাবা 

তখনো তার ঘরের বাইরেই আছেন। বাবা তাঁদের দেখেই হরকান্তকে 

বললেন, হরকান্ত, আম তোমাদের জন্য এত রাত পর্যন্ত আমার ঘরের 

দরজা বন্ধ কারান । এখন যাও, নৌকোয় গিয়ে বিশ্রাম করগে। কাল 

সকালে এস। ৃ 

এই বলে বাবা তাঁকে তাঁদের নৌকোয় পাঁঠয়ে গদয়ে তাঁর ঘরে দরজা 

বন্ধ করে 'দলেন। 

হরকান্তবাব্রা নৌকোয় ফিরে গিয়ে কুলদানন্দকে সব কথা জানালেন । 

পরাঁদন ভোরবেলায় স্নানাঁদ সেরে সকলে মিলে অথাৎ চার ভাই বারদীর 

আশ্রমে গিয়ে উপাস্হিত হলেন । তাঁরা তাঁর ঘরের বারান্দার সামনে যাওয়া- 
মান ব্রক্ষচারীবাবা উঠে এসে হরকান্তের হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে নিজের 

আসনের পাশে; বসালেন । তারপর বললেনঃ হরকান্ত, তুমি ত মহাপরুষ 

হে, ছদ্মবেশে কেন বাবু সেজে এসেছ 2 
হরকান্তবাবু বললেন, আমি ত সবসময়ই এই বেশে থাঁকি। 
এর পর দুজনে অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন ।. তার- 
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পর একসময় ব্রক্মচারীবাবা প্রসন্ন হয়ে বললেন, দেখ হরকান্ত, তোমার কর্ম 
প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । আজ তুমি এসেছ আমাকে দর্শন করতে । দশ 
বছর পর শত শত লোক তোমাকে দর্শন করেই কৃতার্থ হবে। 

হরকান্তবাবদ বললেন, আমার যথার্থ কল্যাণ কেমন করে হবে, তা 

আমায় বলে 'দিন। 
রন্মচারীবাবা বললেন, তাহলে তুমি গোঁসাইজনীর কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও । 

সত্য বস্তু তাঁর কাছেই আছে । 1তাঁন আশ্রয় দিলে খুব শিগাঁগরই তোমার 
কল্যাণ হবে। জান, তুমি আচার্য কেশব সেনকে গোঁসাইয়ের চেয়েও বড় 

মনে করো । আর ভেবেছে, গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করলেও শুধু পুরুষকার 

দ্বারা ধর্মজীবনলাভ করা যায় ! জেনেছ, কেশবও কখনো গর? গ্রহণ করেনি। 
বাইরে ধর্মলাভের জন্য যা দরকার তা তোমার সবই রয়েছে । তবে সাক্ষাৎ- 

ভাবে জীবন্ত সদগুরুর কাছে দীক্ষত না হলে ঈশ্বরদর্শনে আঁধকার হয় 
না। পাঁচ বছরের শিশ; পরব বনে বনে ঘুরে পদ্মপলাশলোচন হারকে কত 

ডাকল ; কত কাঁদল। তব গুরুকরণ না হওয়া পর্যন্ত হরির দর্শম পেল 

না! গুরুকরণ ছাড়া রন্দদর্শন হয় না। আহার নিদ্রা ত্যাগ করবে, 

মৌনী হবে, কত লোকে সাধু বলে ভাঁন্ত করবে। কিন্তু তাতে প্রকৃত 

বস্তু লাভ হবে না। যাঁদ বন্গদর্শন করতে চাস, তবে অন্তরের সমস্ত 

পূর্বসংস্কার দূর করে ফেলতে হবে। গুরু করণে সমস্ত বাসনা 

দূরীভূত হয় তার তখান ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়। এখন তোর যা তাবস্হা 

তাতে অন্তরে যা বাসনা আছে তা পাব। কন্ত রঙ্গদর্শন হবে না। 

তারপর বরদাকান্তকে বললেন, তুই অর্থ উপার্জন কর আর 'নাঁলপ্ত- 

ভাবে লোকের সেবায় তা ব্যয় কর। 

অন্যান্য সকলের সঙ্গে কথাবাতাঁ শেষ হলে কুলদানন্দকে ডেকে বললেন, 

তুই এখানে এসোঁছস কেন 2 দেবতা দেখতে এসোছিস ? 
কুলদানন্দ গোঁসাইজীর পূর্ব নিদেশিমত নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করলেন 

না। বারান্দার একধারে চুপ করে 'দ্হির হয়ে বসে রইলেন । ব্রক্মচারীবাবার 

প্রশের উত্তরে শুধু মাথা নেড়ে জানালেন, না। 

বাবা তখন ঘণষ দেখিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, কথা না বলে শুধ মাথা 

নাড়াছিস ? কথা বল। 
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উঠে বললেন, আমার পিছ? 'ীপছ? চল। তখন আমরা চারজনেই আবার; 
একই ক্লমে আগের মত পথ চলা শুরু করলাম । উগ্চুনীচু জঙ্গলময় পথ 

কণ্টকে আকীর্ণ। সেই পথে চলতে চলতে কাঁটায় ক্ষতাঁচহত হলো আমার 

পদতল । বার কয়েক হোঁচট খেলাম । দূ: তিনবার পড়ে গেলাম । এরপর 

গোঁসাইজী দুর্গম সঙ্কীর্ণ গারপথের বিপদের কথা ইশারা করে জাানয়ে 
দিলেন । তারপর তান ধীরে ধারে এগোতে লাগলেন । বারবার আমাকে 
বলতে লাগলেন, খুব সাবধানে ধীরে ধীরে আমার পিছু পিছ; এস | 

এইভাবে আঁত কম্ট করে অনেক দূর পথ চলার পর শেষে এক বিশাল 

রাজ্যের খুব কাছে এসে পড়েছি বলে বুঝতে পারলাম । ঘনসান্মিবিস্ট সবুজ 

গাছের ফাঁক "দয়ে সূর্যরশ্মির মত সেই রাজ্যের তেজ বোরয়ে আসছে 
দেখলাম । 

সেই রশ্মি ধরে এগোতে লাগলাম । গোঁসাইজী এক একবার মুখ 

[াঁরয়ে আমার মুখপানে তাকিয়ে আমাকে সাহস দিতে লাগলেন । তাতে 

মনে হলো, সামনে কোন দৈব বিপদ আছে । আমরা যে অরণ্যপথে 
পথ চলাছলাম তা থেকে সেই জ্যোতির্ময় রাজ্যে প্রবেশ করবার একাটিমান্র 
দ্বার ছিল। তা ছাড়া গোটা রাজ্যটাই কাঁটার বেড়ায় পারবোম্টত। খুব 

উৎসক হয়ে প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেলাম । দ্বারের কাছে গিয়ে দৌখ, 

কৃষ্ণবর্ণ এক ভয়ঙ্কর লম্বা সাপ ফোঁস ফোঁস করছে আমাদের দেখে। সাপাঁট 
ফণা বস্তার করে তেজের সঙ্গে আমাদের দংশন করতে এল । প্রথমে 

আপনার সামনে ফণা উীঁচয়ে দাঁড়াল, কারণ আপাঁন সবার আগে ছিলেন। 
ণকন্তু আপাঁন তাকে গ্রাহ্য করলেন না। সাপাঁট এবার ফণা নাময়ে 
গোঁসাইজীর দিকে ছুটল । কিন্তু গেঁসাইজীও তাকে গ্রাহ্য করলেন না। 

[তান তখন পিছন ফরে আমার পানে তাকিয়ে ভয় নেই, ভয় নেই, বলে 

আশ্বাস দিতে লাগলেন আমাকে । আঁমও ভয় পেলাম না। সাপটি তখন 

ফণা নাঁময়ে গোঁসাইজীর কাছ থেকে তারাকান্তদার 1দকে এাগয়ে চলল । 

তারাকান্তদার হাতে একটা লাঠি ছিল। সাপাঁট তাঁর কাছে যেতে তান 

তাঁর লাঠি 1দয়ে তাকে প্রহার করতে লাগলেন। সাপাঁট তখন তাঁর 

পাদুটোকে জাঁড়য়ে ধরল । গোঁসাইজী চৎকার করে বললেন, ওকে মেরো 

না। মেরে ওকে ছাড়াতে পারবে না। ওকে নামারলে ও কোন ক্ষাত 



র্ 

ক্স 
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করবে না। 

কিন্তু ভয়ে ও ব্যস্ততায় তারাকান্তদা লাঠি 'দয়ে সাপাঁটকে ক্মাগত 
আঘাত করে যেতে লাগলেন। সাপাঁটও তাঁর পা দুটোকে খুব শল্ত করে 
জাঁড়য়ে ধরল। 

এমন সময় দেখলাম, উলঙ্গ, দীঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, একজটা র্ক্ষচারীবাবা 

আপাঁন অবলালাক্রমে প্রবেশদ্বার দিয়ে সেই উজ্জ্বল জ্যোতিময় রাজ্যের 
মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোঁসাইজীর সেই দ্বারপথের মাঝখানে দাঁড়য়ে 
আমার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর দেহের অর্ধেকটা রাজ্যের 
মধ্যে আর বাকি অর্ধেকটা এঁদকে । 

গোঁসাইজী তখন আমাকে হাত নেড়ে অঙ্গবীল সঙ্কেত করে বললেন, 
তুমি সাপাঁটকে 'ডা্গয়ে তার উপর 'দয়ে আমার দিকে লাফ দাও। সাপ 
তোমার কোন ক্ষাত করতে পারবে না। 

আম যেমনি একটা জোর লাফ দিয়ে তাঁর কাছে গয়ে পড়লাম, অমাঁন 
সেই ধাক্কায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপনে আম আপনাকে যেমনটি 
দেখোঁছ, আজ এখানে এসে আপনাকে দেখলাম সেই রূপ ও আকাতি। , 

কুলদানন্দের এই মুখ থেকে স্বপুবৃতান্ত শুনে রন্ষচারী বাবা 

বললেন, তোর ডায়েরীতে এই স্বপুর কথা 'লিখে রাখাব। তোর পথ ত 

স্বপেই তোকে দেখিয়েছে । আচ্ছা, তুই আমার সঙ্গে কথা বলাছাল না 
কেনরে? 

কুলদানন্দ বললেন, গোঁসাইজী আমাকে বলে দিয়েছেন, আমার ভাঁবষ্যতে 
যাযা দরকার, সে সব বিষয় আপাঁন নিজে থেকেই ডেকে বলবেন। নিজে 
থেকে কোন কথা বলতে 'তাঁনই আমাকে নিষেধ করোছলেন। 

এবার রন্গচারীবাবা বললেন, তোর সব কথার উত্তর, তোর যাযা . 

দরকার তা সব পেয়োছস ত ? 
কুলদানন্দ বললেন, হ্যাঁ পেয়োছি। 

রহ্মবারীবাবা বললেন, তবে যা। স্বপু যা দেখোঁছিস, তোর ডায়েরীতে' 
তা লিখে রাখাঁব, তোর যত কিছ ব্যথা বেদনা তা প্রারব্ধের ৷ হাত বলয়ে 

'শাঁদলে এখনকার মত সারত বটে, কিন্তু পরে আবার হত। ওষুধ খাসাঁন। 
লোকনাথ--১০ 
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তাতে ব্যথা আরো বেড়ে যাবে। কর্মফল শেষ হলেই আপনা থেকে সেরে 
যাবে। 

হরকাম্তকে দৌঁখয়ে বললেন, ওদের ওষুধে কোন কাজ হবে না । অসহ্য 

বোধ হলে তাজা মাটি লেপে দস ৷ কমে যাবে। 

কুলদানন্দ এবার রন্মচারীবাবাকে প্রণাম করে বারান্দায় গিয়ে বলেন । 

দুপুরবেলায় খাওয়ার ব্যাপার সব শৈষ হলে আবার তাঁরা গেলেন বাবার 
কাছে। ব্রক্মচারীবাবা তাঁর জীবনের অনেক কথাই তাঁদের কাছে বললেন । 

তারপর বরদাকান্ত বললেন, আমার কী করণীয় তা দয়া করে বলুন। 

বাবা বললেন, পূজো | 

বরদাকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কি পুজো ? 

ব্রহ্মচারীবাবা তখন আঙ্গুল দিয়ে একটি বৃত্ত একে বললেন, বুঝাঁল 

ক পূজো ? 

বরদাকান্ত বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপান কি শালগ্রাম 

পুজোর কথা বলছেন ? 
বাবা বললেন, না রে, তানয়। টাকা পুজোর কথা বলাছ। অর্থ 

উপার্জন করে তা ভোগ করে কর্ম শেষ কর। 
এ কথার উত্তরে বরদাকান্ত বললেন, মহাভারতে আছে, ন জাতু কামঃ 

কামনামুপভোগেন শাম্যাতি । হাঁবিষা কৃষণবর্মব ভূয় এবাভবর্ধতে । 

তা শুনে রক্ষচারীবাবা একটু হেসে. বলেলেন, শ্লোকটির বাংলা মানে 
শক বলত। ূ 

বরদাকান্ত বললেন, কাম কখনো কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা উপ- 

শামত হয় না। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন যৈমন বেড়ে যায়, তৈমাঁন কামও 
ভোগ্যবস্তু পেলে কমার পাঁরবতে” আরো বেড়ে যায়। 

বাবা বললেন, আম তোকে ভোগ করেই কর্ম শেষ করার কথা বলোছি। 

আম তো উপভোগের কথা বাঁলাঁন। ভোগ আর উপভোগের মধ্যে পার্থক্য 

আছে । যেমন পাঁত আর উপপাঁত। শাস্নাবাধ না মেনে স্বেচ্ছাচারী হয়ে 

যা ভোগ করা হয় তা হলো উপভোগ । উপভোগে শান্তি নেই। শাস্র- 

বাঁধ মেনে ভোগ করার মধে]ই আছে শান্তি । . 
এবার কুলদানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, পাঁথবী ছাড়া অন্যান্য লোক 
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'লোকান্তরে£মানুষের গাঁতাঁবাঁধর পথ আছে ক ? 

বক্ষচারীবাবা "বললেন, নিশ্চয়ই আছে । পথ একটা না থাকলে সে সব 

জায়গায় মানুষ যাতায়াত করবে কি করে? যাতায়াত করে দেখে শুনে না 

এলে সে সব লোক সম্বন্ধে এত স্পম্ট করে তাঁরা বলেছেনই বা ককরে ? 

মান খাঁষরা 'বাভল্ন সময়ে একই কথা বলে গেছেন।. ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ 

তপঃ সত্য-_-এই সপ্ত ভূবন বা জগৎ ি রকম £ কত দীর্ঘ, কত প্রস্হ ? 
কোন লোকে কত পাহাড় কত নদী, এমন 'কি বড় বড় রাজপ্রাসাদের বর্ণনাও 

তাঁরা দিয়ে গেছেন। সে সব লোকের আঁদবাসীদের আকৃতি প্রকীতি, 

তাদের কার্ধকলাপ সব কিছুরই তাঁরা বিশেষভাবে বর্ণনা লিখে গেছেন । 

বিশববন্গান্ডের সর্বঘ্রই যাতায়াতের পাঁরজ্কার পথ আছে । বহুসংখ্যক 

মনি যেমন একসূত্রে মালার আকারে গাঁথা থাকে, তেমাঁন সপ্ত ভুবন, 

বরন্াণ্ডের 'ধ্যবতর্গ সমস্ত লোক শিকলে গাঁথার মত সংহত রয়েছে । তবে 

হ্যাঁ, সকল শরীরেই ত সকল লোকে যাওয়া যায় না। দেহ'টিকে 'বাভন্ন 

লোক বা জায়গার উপযোগী করে নিতে হয় । তা না হলে যাওয়া যায় না। 

কুলদানন্দ এবার জিজ্ঞাসা করলেন, সকল লোকে যাবার জন্য দেহটিকে 
ককরে উপযোগী বা তোর করে নিতে হয় ? 

রহ্গচারীবাবা বললেন, যোগাভ্যাস দ্বারা! যোগাক্রয়ার দ্বারা মানুষ 

ইচ্ছামত দেহ পাঁরগ্রহ করতে পারে । সে সব লোকে যেতে হলে কোথাও 

জলে প্রবেশের উপযোগন জলীয় দেহ, কোথাও বায়বীয় দেহ আবার কোথাও 

তৈজস বা তেজ সম্পার্কত দেহ দরকার হয়। 

কুলদানন্দ 'জিজ্ঞানা করলেন, সে সব দেহে কি রন্তু মাংস, আঁস্হ মজ্জা 

থাকে না? 

বাবা বললেন, কেন থাকবে না? সে দেহে প্রধান ভূতানুরূপ সব 
উপাদানই থাকে | 

কৃলদানল্দ বললেন, আমরা ত এই পাঁথবীরই সব জায়গায় যেতে 
পার না! 

বাবা বললেন, পাঁথবী ত দূরের কথা, এই ভারতবর্ষের সব জায়গায় কি 
যেতে পারিস 2 পাশ্চাত্য ভূগোল পড়ে তোরা পৃথিবীকে খুর ছোট করে 
ফেলোছিস। প্রাণে বলা হয়েছে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী । জদ্ব, কুশ, প্রক্ষ, 
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শান্মলী, করো) শাক ও পৃজ্কর-_এই হলো পুরানোন্ত সাতাঁট দ্বীপ বা 

পৃথবীর বিভাগ । তার মধ্যে একটা দ্বীপের খবরও ত কেউ জানে নাশ 
আবার এক একটা দ্বীপের সাত'ট করে বর্ষ অথাৎ অংশ বা দেশ আাছে। - 

তারও বন্দু বিসর্গ কেউ এখনো বি“বাস করে না। জম্ব্ দ্বীপের যে 

সাতটা বর্ষ, তার একটা হলো এই ভারতবর্ষ । হুলাহত সাগর, কৃষসাগর, 

যবদ্ধীপ, সংবর্ণদীপ, চীন, পারস্য ও আরবাঁদ সব দেশই ত প্রাচীন 
পৌরাণিক ভূগোল মতে এক ভারতবর্ষের অন্তর্গত । 

ভারতবর্ষের পর কিম্পুরঃষবর্ষের ত আজ পর্যন্ত কোন খোঁজ নেই ! 

জানিস এ দেশের মানুষের মুখ ঘোড়ার মত ? সেখানকার বিবরণ ক'জন 

দেখে এসে বলতে পেরেছে ? 

কুলদানন্দ বললেন, বিশাল পাীথবীকে কতবার কত লোকে পাঁরক্রমা 
করে এসেছে । তাদের চোখে ত এসব পড়েনি । 

রক্মচারীবাবা বললেন, ও, তাই নাক? ওরে, পাঁথবী গোল, একথা 

কে বলল? সে সব জায়গায় জাহাজ নিয়ে যাবে ি করে ? পাঁথবী শুধু 

পূব পাশ্চমেই গোল; তাই তারা ঘুরে আসে । উত্তর দাঁক্ষণের পার কেউ 

পেয়েছে কি 2 এ দরদকের খবর কেউ বলতে পারে কি £ 

কুলদানন্দ তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তবে পাঁথবী ক গোল নয় ? 
্হ্মচারীবাবা বললেন, গোল নয় কেন? পূব পশ্চিমে গোল। উত্তর 

দাক্ষণে শঙ্খাকীতির মালার মত। "পর পর সাতাঁট। প্রথমাঁটর চেয়ে 

ধদ্বতীয়াট "দ্বিগুণ । এইভাবে ক্রমান্বয়ে বড়। এই সাতাঁট দ্বীপকে এক 
স্তোয় গাঁথলে যেমন হয়, পৃথিবী অনেকটা সেই রকম। সপ্তদ্বীপের মধ্যে 

লবণবোঁষ্টত যে দ্বীপ তাই হলো জদ্বদ্বীপ। তারপর কুশ, তারপর প্রক্ষ। 
এইভাবে ক্রমান্বয়ে সাতটি দ্বীপ সংলগ্ন রয়েছে । লোকে সে সব বিবাস 

করে না। করবে কি করে 2 দেখোঁন ত। কিন্তু যাঁরা এ সব দেখোঁছলেন, 
তাঁরা এ সব দ্বীপের অন্তর্গত পাহাড় পর্বত, নদনদী প্রভীতির বিন্তিত 
[বিবরণ পাঁরিদ্কার করে লিখে গেছেন ।. ০2 

এবার তারাকান্তকে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি জন্য এসোঁছিস ? 
উত্তরে তারাকান্ত বললেন; আজ্জে রামপ্রসাদ বলেছেন, 'আ'ম স্বখাত 

সলিলে ডুবে মলেম শ্যামা । আমারও হয়েছে ঠিক তাই। আমি জের 
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ইচ্ছায় সংসারে এসে ঠেকে পড়োছি। সেই মায়াকে পৌরয়ে যেতে পারাছি 
না। আপানি সাধু, মহাযোগন, এই মায়াকে বশ করেছেন। আচ্ছা, এই 

মায়া কিঃ আর তা থেকে উদ্ধারের উপায় কি 2 
এর উত্তরে ব্রহ্ষচারীবাবা বললেন; মায়া শব্দাট মণ ধাত থেকে ব্যংপন্ব 

হয়েছে । মী ধাতুর অর্থ হলো বোধ করা । যে শাস্তদ্বারা ঈশ্বরের সৃজন, 

পালন: হরণাঁদ বোধ হয তাকে মায়া বলা হয়। যে মায়া সমস্ত দেবতা 

গণকেও বিমোহিত করে, সে মায়াতে মর্তজীবেরাও যে বিমৃশ্ধ হবে' তাতে 

আর সন্দেহ কি? মায়া সখদঃখ, আশা দূরাশায় জীবকে মন্ধ রেখেছে । 

 কর্মফলসমহের দ্বারা জীবজগতে সৃজন, পালন ও হরণ ঘটাচ্ছে । এই 
মায়ার তত বুঝলে সংসারে আবদ্ধ জীব পরমতত্ বুঝতে পারে । 

রক্ষচারীবাবা আরও বললেন, তারাকান্ত, সন্দেহ করতে পারিস, যাঁদ 

মৃন্তির জন্যই মান্ষের জন্ম হয়, তবে ভগবান মায়া দিয়ে কেন তাদের আবদ্ধ 

করেছেনঃ এর উত্তরে বলা যায়, বিষয়ভোগে আসন্ত জীবদের মোক্ষের 

আশা জোরাল করবার জন্যই ভগবান মায়া সুজন করেছেন.” ভোগ ও মান্ত 
এই উভয় অবস্হা বোঝাতে ভগ্গবান সমস্ত পশুজগৎকে আহার, নিদ্রা, ভয়, 

ক্রোধ, মৈথুনাঁদর দ্বারা ভারাক্রান্ত করে শধু বিষয়ভোগেই মত্ত রেখেছেন। 

[বষয় ভোগে দ্ঃখ লাভ হয়-+এ জ্ঞান অন্তরে অনুভব করার ক্ষমতা ভগবান 

মান্ষকেই 'দিয়েছেন। এই মোহ ও জ্ঞান উভয়ই অধিকার ভেদে একা 

মায়া থেকেই মান্ষ সংসারে লাভ করে। ঘযাঁদ এই মোহজ্ঞানের বোধ 

স্বভাবতঃ না হত, তাহলে একাঁদনও সংসার চলত না! 

মায়াদ্বারা অবস্হাভেদে জীব অজ্ঞান ও ঝ্তান দুইই লাভ করে। যে 

সকল জীব মায়াঘাটত বিষয়ভোগে উল্মত্ত হয়, তারাই বিষয়ে আসন্ত হয় 

এবং অজ্ঞান বা মোহ লাভ করে। আর বারা মায়াঘাঁটত বিষয় ভোগকে 

শিত্তের আবরণকারী বুঝে তা থেকে চিত্তকে 'বশযদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করেন, 

তাঁরাই জ্ঞানলাভ করে থাকেন৷ এখন প্রশ্ন, যারা অকৃতাত্মা ও স্হূলবনীদ্ধ, 
তারা ঈশ্বরমায়া থেকে কেমন করে উদ্ধার লাভ করে ? 

অকৃতাত্মা হলো তারা, যাদের হীন্দ্রিয় ও মন বিষয়ে আসন্ত, কছনতেই 
'যারা জ্ঞানের বশীভূত হয় না। আর স্হূলবাদ্ধ হলো তারা, যাদের দেহ, 

গৃহ, ধন ও জনে নিতাবাাদ্ধ। চৈতন্যদ্বরপ ভগবানে তাদের বিশ্বাস বা 
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শ্রদ্ধা জন্মায় না। এই উভয়াবধ মানুষই মানবজন্মের উপযুক্ত অব্হা লাভ. 

করে না। মায়া থেকে তাদের উদ্ধারের উপায় বলাছ, শোন । 

বৈরাগ্য দেবনা এ সব দোষ দূর হয় না। মায়ার তত্ব ও আত্মতত্ব এই 

উভয় 1বষয়ই উপযুক্ত গুরুর কাছে শুনতে শুনতে যখন মায়াঘাঁটিত ভোগকে 

দুখ বলে বোধ হবে, তখনই বৈরাগ্যের উদর হবে। এই বৈরাগ্য বত 

জোরাল হবে ততই মন শুদ্ধ ও চত্ত উজ্জ্বল হবে। এই তত্তবকথা শুনতে 

শুনতে মনের মালিন্য দূর হয়ে যায়। এ অবস্হায় কর্মোন্দ্রয় ও জ্ঞানোন্দিয় 

যোগে এমন িছ কর্ম করা চাই, যে কর্মের গুণে ইন্ট্রিয়ের সঙ্গে মন বিশন্দধ 

হবে। ভগ্গবং সেবার্প কর্ম আর আত্মতত্বের অনুভব--এই উভয় বিষয় 

অভ্যাসে পাঁরপন্ধ হতে হতে অন্তর যত নির্মল হবে, ততই শ্রদ্ধা, ভান্তি 

ও প্রেমের সণ্ার হবে। আর তখনই মায়ার ঝক্ধন হতে মংস্ত হওয়া 

যাবে। টা 

তবে প্রশ্ন করতে পাঁরস, সশক্ষার জন্য না হয় তত্ৃজ্ঞান শুনেই অভ্যাস 

করলাম, তাতে আবার কর্মের দরকার কি? এর উত্তরে বলা যায়, যে 

উপদেশ শেখার উপয্্ত, তার কর্তব্য হীন্দরয়াদ দ্বারা অন্গান্ঠত না হলে 

কখনো সেই বিষয়ে অন্তরের পাঁরণাঁত ঘটতে পারে না। যেমন কেউ 

আঁহংসা পরম ধর্ম একথা মুখে বলে, উপদেশ শোনে, 'কন্তু কাজে তা 

দেখায় না। যাঁদ সে প্রাতাঁদনই নিজের হাতে জীবহত্যা করে তার মাংস 

খায়, তাহলে তাতে আঁহংসার জন্য চিত্তের যে 'বশহদ্ধ ভাব দরকার, তা 

কখনো তার হতে পারে না। যেমন ওষুধের নাম, চিকিৎসকের নাম, 

রোগের নাম বারবার শুনলে বা ওষুধ শিখলে রোগ দূর হয় না। 'নিজে 

ওষুধ খেতে হবে। তেমাঁন মায়াভোগে ইন্দ্িয়াদর সঙ্গে অন্তরের প্রবাত্ত 

ও স্হুলদেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আসীন্তরূপ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে, 

কমের দ্বারা তা শোধন করতে হবে। তাতে ওষুধ বঝাবহারে রোগক্ষয়ের 

মত জীবের পক্ষে মায়ারও ক্ষয় হতে পারে । 

_ যাক এসব কথা! তারাকান্ত, তুই মায়ার উপাসনা করে মায়াকে বশ 
কর না কেন। 

তারাকান্ত তখন বললেন, মায়া বা প্রকৃতি জড়দ্বভাবা। তাই তার 

উপাসমা করতে প্রবান্ত হয় না। : 
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একথা শুনে ব্ক্ষচারীবাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর 
বললেন, গাঁউপোকা তার লালা থেকে রেশম বার করে তা 'দিয়ে নিজেকে 
পদরোপ্হীর আচ্ছাঁদত করে । তখন সেই আচ্ছাদন কেটে তার আর বার 

হবার সামর্থ্য থাকে না। অন্য কেউ তাকে বার করে দিলেও তাকে বাঁচাতে 

পারে না। কিন্তু কালক্রমে যখন সে আগের রূপ পাঁরবর্তন করে, অর্থাৎ 

গুঁটিপোকা প্রজাপাতির আকারে পাঁরণত হয়, তখন সে নিজেই তার সেই 
বাসা কেটে বার হয়ে যায়। কারো সাহায্য নেয় না। 

তারাকান্ত এই কথার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারলেন না। তিনি 

ভাবলেন, প্রকীতিকে বশীভূত করবার যে কৌশলের কথা বাবা বললেন, তা্ 
তাঁর আয়ন্তের বাইরে । তাই মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি হরকল্তদের 

সঙ্গে ফিরে যাবেন। 

অল্তযমি মহাপুরুষ তা বুঝতে পেরে বললেন, তারাকান্ত তুই দু- 

একাদন থেকে যা। পরে এ বিষয়ে তোর সঙ্গে আলোচনা হবে। 

এঁদকে হরকান্ত তাঁর দুই ভাই বরদাকান্ত ও কুলদানন্দকে নিয়ে বুক্গ- 

চারীবাবার চরণে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন । তাঁর কৃপা লাভ করে 
বাঁড় ফিরে গেলেন। 

পরের দন তারাকান্ত আবার বক্ষচারীবাবার কাছে এসে নানা রকম 

প্রশব করতে লাগলেন । 

সেই সব প্রশ্ব শোনার পর বাবা গভীর ধ্যানে মগ হলেন। িছ-ক্ষণ 

পর ধ্যানভঙ্গ হলে তান বললেন, তারাকান্ত, তুই আমার কথা 'ব*বাস 

কারস না। 

তারাকান্ত বললেন, কোন কথা ! 

বাবা বললেন, আমি ত তোর প্রশ্ের উত্তর গতকালই 'দিয়োছলাম এ 

গুাটপোকার উদাহরণ । 
তারপর তারাকান্ত ব্রন্মচারীবাবাকে প্রণাম করে বাঁড় ফিরে গেলেন। 

তারাকান্ত ব্রক্ষচারীবাবার কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে যা 
বললেন তাতে সক্ষযদর্শ বাবা বুঝলেন, তারাকান্ত ভান্ত ও কর্মমার্গকে 

উপেক্ষা করে জ্ঞানমার্গের উপদেশ চাইছেন। তাই 'কছঃক্ষণ মৌন থাকার 
পর গাটপোকার উপদেশ দিলেন । 
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তারাকান্ত মায়াকে বশীভূত করার উপায় জানতে চাইলে লোকনাথ- 
বাবা তাঁকে উপাসনা দ্বারা মায়াকে বশীভূত করতে বলোছলেন। কারণ 
এই মায়াকে বশ না করলে ম্ান্তর কোন উপায় নেই৷ 

মাকণ্ডেয় পুরাণের অন্তত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, সেই দেবী মহামায়া 

বলপূর্বক জ্ঞানীগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করে মোঁহত করেন। সেই মহা 
মায়াই বিশ্বের বাজ । তাঁর দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে । তিনিই 'বদ্যা- 

রূপে প্রসম্না হলে মানুষের মীন্তর বিধান করেন। আর 'তাঁনই মশন্তর 
উপায়স্বরূপা রন্গীবদ্যা। তিনি আঁদ অল্তহাীনা, রহ্গা, 'বঞ্ক;, মহেশ্বরেরও 

ঈশ্বরী । আবার 1তাঁনই সংসারব্ধনের হেতু অথাৎ অবিদ্যা বা মায়া । 

নারদীয় পূরাণেও দেখা যায়, ভগবত মহামায়ার দঁট রূপ- বিদ্যা 
ও আবদ্যা | 

তাই ব্রক্মচারীবাবা তারাকন্তকে প্রথম উপদেশ দিলেন, মায়া বা 
আঁবদ্যাকে পাঁরত্যাগ করে উপাসনাদ্ধারা 'বিদ্যাকে প্রসন্না করে আঁবদ্যাপাশ 

থেকে মশীন্তলাভ করো । 

কন্তু তারাকান্ত এই উপদেশের অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে 

বলোছলেন, প্রকীতি জড়স্বভাব, তার উপাসনা করতে প্রবাস্ত হয় না"। 

এইভাবে তারাকান্তের য্টান্তর অসারতা তত্বদর্শ মহাজ্জান লোকনাথ 
বাবার কাছে ধরা পড়েছে এবং তা পরাজিত হয়েছে। 

গুঁটিপোকা যেমন স্বানার্মত গনটতৈ আবদ্ধ হয়ে প্রজাপাঁতিতে পাঁরণত 

না হওয়া পর্যন্ত এ আবদ্ধ দশা থেকে মণীন্তলাভ করতে পারে না, তেমাঁন 

জীবও মায়াকে আঁতক্রম না করা প্যন্তি নিজের স্বরৃপচৈতন্যে অবাঁস্হত 

হতে পারে না। জ্ঞানমার্গে এই মায়াকে আতিক্রম করা যেমন আয়াসসাধ্য, 

তেমাঁন সময়সাপেক্ষ ৷ কিন্তু ভান্ত ও কর্মমার্গে তা অনেকখাঁন সহজ হয়ে 
পড়ে সাধকের কাছে। এই হলো ব্ক্মচারীবাবার মঙ্গলময় উপদেশ । 

বাবা লোকনাথ ব্লক্ষচারীর অপার মাহমা ও কৃপা আঁচন্তানীয়। তাঁর 

ভন্তবাংসল্য গভীর । কঠোর অথচ মধুর তাঁর শিক্ষাপ্রণালী । ভভ্তদের 

তান কতভাবেই না পরাক্ষা করেন, 'কি অদ্ভূত কৌশলেই না তাদের 
উপযন্ত শিক্ষা দেন । 
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গড 

রজনীকান্ত চক্রবতাঁ ঢাকা প্রথম সাবজজ আদালতের সেরেস্তাদার ৷ 

পরবতকালে রজনী রক্মচারণ নামে প্রাসদ্ধ হন এবং ঢাকা শহরের অন্তর্গত 

ফাঁরদাবাদে এক আশ্রম প্রাতিষ্ঠা করেন। সাধুদর্শনের একাঁন্তিক ইচ্ছা- 

বশতঃ তান মাঝে মাঝে প্রভূপাদদ বিজয়কৃষণ গোস্বামীর কাছে যেতেন । 

একাঁদন গোসাইজী রজনীবাবুকে বললেন, শোন রজনী, বারদীর 

্হ্মচারণীকে একাঁদন দর্শন করে এস | এমন উদ্ুদরের মহাপুরুষ আম আর 

কোথাও দৌঁখাঁন। 

তারপর একাঁদন কোন এক উকীলের মুখে এ একই কথা শুনে বারদীর 

ব্হ্মচারীকে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে তাঁর মনে । তান তখন 

ছুটির অপেক্ষা না করেই একাঁদন আদালতের িওন বৃন্দাবন দেকে সঙ্গে 

নিয়ে জলপথে নৌকাযোগে বারদীর পথে রওনা হয়ে পড়লেন । সৌদন 

ছিল ১২৯৪ সনের শ্রাবণ মাস। সযেদিয়ের কিছুটা বাঁক ছিল। রজনী- 
বাবুর নৌকা বারদণী বাজারের পশ্চিম দিকে আখড়ার কাছে পেশীছানো মাত্র 

এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল । 

রজনীবাবুর নৌকো পাড়ের কাছে এলে কলের কাছে দাঁড় করানো 

আর একটা নৌকো থেকে কে যেন জিন্ঞাসা করল, নৌকো কোথা থেকে 

আসছে ? 
বৃন্দাবন উত্তর করল, ঢাকা থেকে। 

তখন আবার প্রশ্ন হলো, রজনীবাব এসেছেন নাক £ 

তখন বৃন্দাবন পাল্টা প্রশ্ন করল, আপাঁন জানলেন কিকরে ? 
সেই নৌকো থেকে উত্তর এল, ঢাকা থেকে বিষ্ট্বাবু এসে বলে 

গেছেন। 

একথা শুনে রজনীবাব; ও বৃন্দাবন দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 

গেলেন। ভাবতে লাগলেন, িকরে তা সম্ভব ? বিষুচরণ চক্রবত' ঢাকা 

মুন্সেফী আদালতে ওকালাঁতি করেন । রজনীবাবুর সঙ্গেই িষুবাবুর 

বারদী যাবার কথা ছিল ! “কিন্তু রজনীবাবু যখন নৌকাযোগে রওনা হন, 

তখন তান নিজে এসে তাঁকে জানয়ে গেছেন, বাঁড়তে একটা ঝামেলার 

জন্য তান বারদী যেতে পারবেন না; তাই রজনীবাবু বন্দাবনকে নিয়ে 
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রওনা হয়ে পড়েন। এটা কিকরে সম্ভব যে বষ্ুবাবু তার পরে বারদণ 

এসেছেন এবং রজনীবাবু বারদী পেখশছানোর আগেই খবর দিয়ে চলে 

গেছেন £ রজনীবাবু এবার বুঝলেন, এ সবই বাবা লোকনাথের ক্ষমতার 

লীলা । 

এর পর রজনীবাবু ও ব্ন্দাবন দুজনেই স্রান করে নিলেন। তারপর 

একটা 'মছারর প:টাল 'িয়ে রজনীবাবু বারদীর আশ্রমের দিকে এগিয়ে 

চললেন। তার পিছ পিছু চলল বুন্দাবনচন্দ্রু। 

আশ্রমে প্রবেশ করেই রজনীবাবুর মনে হলো, তিনি যেন পুরাকালের 
মুন খাঁষদের কোন আশ্রমে এসেছেন । আশ্রমাট পাঁরচ্ছন্ন এবং পারন্রতায় 

ভরা । নানা ফুল ও ফলের গাছে পারশোভত । উঠোনে একাঁট ছোট 

বেলগাছ, হাত চারেক উচু । কিন্তু গাছটি উপরের দিকে 'তিনাঁট শাখায় 

[বভন্ত। গাছটির শাখা প্রশাখা এমনভাবে বিস্তৃত যেন কোন প্রাচীন বট 

গ্রাছ তার শাখা প্রশাখা ছাঁড়য়ে দাঁড়য়ে আছে। 

রজনীবাবু লোকনাথ বাবার ঘরে প্রবেশ করলেন । 'মিছারর পণ্টালাঁট 

বাবার সামনে রেখে তাঁর চরণে মাথা ঠোঁকয়ে যেই প্রণাম করতে গেলেন 

অমাঁন এমন এক স্বর্গীয় সুগন্ধ পেলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তানি 

পাগলের মত লাফাতে লাগলেন । তারপর আবার অপার্ধব সুগন্ধে মোহত 

হয়ে প্রায় পনের 'মানট সেই চরণে মাথা ঠোঁকয়ে রাখলেন বাহ্য জ্ঞানশূন্য 

অবস্হায়। পরে জ্ঞান ফিরে এলে বাবার ডান দিকে মাঁটর উপর বসে 

পড়লেন । তারপর বাবার পলকহান দুটি চোখের পানে নিরনমেষ দৃম্টিতে 

তাকিয়ে রইলেন । 'িকছঃক্ষণ নীরব থাকার পর বাবা বারান্দায় পাতা একাঁট 

কুশাসন দৌখয়ে বললেন, এখানে বসেছিস কেন? এ আসনে গিয়ে বস্ । 
রজনীবাব তা শুনে বললেন, আপনার চরণপদ্ম ছাড়া অন্য কোথাও 

বসবার বাসনা আমার নেই । 
বাবা তখন একটু কঠ্ঠোরভাবে বললেন, এ বাসনাতেই তো সব মা 

করাঁল। 

রজনীবাবু তখন মনে মনে ভাবলেন, এক দিক 'দয়ে সর্বজ্ঞ অন্তমি৷ 

বাবা ঠিকই বলেছেন। আমি ত কোন বিষয় বাসনা নিয়ে এখানে আঁসানি। 

শুধু বাবার চরণদর্শনই আমার আকাওক্ষা ছিল। শুনেছি, এই বাসনাতেই 
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মানুষ সোনা হয়ে যেতে পারে। আর সোনা হবার জন্যই ত আম তাঁর 

চরণপ্রান্তে উপাস্হত হয়োছ । 

হঠাং রজনীবাবু দেখলেন, লোকনাথ বাবার পলকশূন্য দুট চোখই 
সর হয়ে আছে । কোন শ্বাস প্র্বাসের লক্ষণ নেই তাঁর দেহে । যোগাসনে 

[তিনি পটে আঁকা ছবির মত 'স্হির নিজ্পন্দভাবে বসে আছেন । কে জানে 
এই নবলোক ছেড়ে কোন অলক্ষ্য দূর প্রদেশে তাঁর দ্ট চলে গেছে । 

প্রায় পনের 'মানট পর মহাযোগী লোকনাথ বাবা আবার যেন নেমে 

এলেন এই জগতে । তারপর আঁত গভীর ও কঠোরভাবে রজনীবাবুকে 

নানা প্রশখু করতে লাগলেন । 

রজনীবাবু একসময় জানালেন, অনেকাঁদিন হলো তাঁর স্রী গত হয়েছেন । 
আবার বিয়ে না করে তাঁর দীক্ষাগুরুর 'নর্দেশমত 'নবৃত্তি মার্গে চলেছেন 
1তাঁন। 

তা শুনে লোকনাথবাবা বললেন, তুই বিয়ে করলি না। তাহলে ত, 
তোর ব্ক্গজ্ঞান হবে না। তুই একটা কাপ.রুষ। 

রজনীবাবু একথা শুনে একটু চমকে গেলেন। বিস্ময়ের চমক ভাঙলে 

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, কাপুরুষ না হলে এখানে আসব কেন £ 

বাবা লোকনাথ তখন কর:ণামাখা স্বরে বললেন, কিরে, তুই চ্টলি 

নাষে? 

রজনীবাবু বললেন, চটব কেন? চটবার কি আছে? কাপুরুবকে 

কাপুরুষ বলেছেন । আমাকে যাঁদ দুটো চড় কংবা জুতোর বাঁড়ও দেন, 

তাহলেও আমি চটব না। আম বুঝেছি, নিতান্ত পাষণ্ডও যাঁদ আপনার 

সাক্ষাতে আসে, সেও চটতে পারে না। 

বাবা লোকনাথ বললেন, রজনী, তুই আবার বয়ে রর। এই. আমার. 

আদেশ। 

রজনীবাবু বললেন, আপনার এ আদেশ আমি পালন করতে পারব:নাঃ। 
একথা শুনে বাবা বললেন, কেন পারাঁব না ? 

রজনীবাবু উত্তর 'দিলেন, স্তীলোকে আমার মাতৃভাব হয়েছে । অবশ্য 
এর পিছনে আমার বিগতা স্বীর ভূমিকা ছিল। 

সেআজ বছর 'তিনেক আগের কথা । তখন আমার স্ত্রী জীবিতা, 
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শছলেন। সোঁদন তাঁর এক রত প্রাতষ্ঠা উপলক্ষে আম বাঁড় গিয়োছলাম । 
সারাদন ধরে চলল বত প্রাতষ্ঠার কাজ । রাতে আম শুতে যাব, এমন 

সময় স্ত্রীর সঙ্গে দেখা । তিনি বললেন, আজ আম তোমার কাছে এক বর 

চাইছি। বল তুমি তাদেবে? 
আম রাজী হলে তিনি বললেন, আজ হতে তোমার আমার সম্পর্ক 

বামসস্তীর সম্পর্ক অথাৎ সহবাসের সম্পর্ক হবে না। 

আম বললাম বেশ, তাই হবে । আজ থেকে তাহলে তাঁম আমার মা 
'হুলে। 

1তাঁন তখাঁন বললেন, হ্যাঁ, তাই হলাম । 

বাবা লোকনাথ রজনীবাবুর এসব কথা শুনে বললেন, সত্যযুগ কি 

িরে এল নাকি রে 2 তাহলে তুই আমার কাছে এসোছিস কেন 2 আমার 

তো উীঁচত 'ছল তোর কাছে যাওয়া । 

এই কথায় বাবা লোকনাথ হী'ন্দ্রয়সংষমকেই সত্যলাভের একমান্র উপায় 

রূপে বোঝাতে চেয়েছেন। ইন্দ্রিয়সংঘম না থাকলে হৃদয়ে ষোল আনা 
ধর্মের আঁবভাব হয় না। তাই বাবা রজনীবাবূকে বলতে চেয়েছেন, তাঁর 

অন্তরে যখন ইন্দ্িয়সংযমরূপ সত্যের আঁবভবি হয়েছে, তখন তানি ষোল 
আনা ধর্মের আধকারী । 

গীতার "দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান কৃ্ণও এ একই কথা বলেছেন, হীন্দিয়- 
সংযম ছাড়া মানুষ স্হিতপ্রজ্ঞ হয় না৷ অথাৎ তার প্রজ্ঞা স্হির হয় না। 

ইন্দ্রিয়সংযমই 'স্হিরপ্রজ্ঞতার প্রধান সাধন ও লক্ষণ । 

তবে হীন্দ্িয়দ্বারা বিষয় উপভোগ না কর/লই কিন্তু মানুষ জিতোন্দ্রয় বা 

বা'স্হতপ্রজ্ঞ হয় না'। জরাগ্রস্ত, রগ, বিকলোন্দ্রিয় লোকের বিষয়ভোগ 
করতে পারে না। অনেকে লোকানিন্দার ভয়ে বিষয়ভোগে বিরত থাকে । 

অনেকে আবার স্বর্গাঁদ ফল বাসনায় কৃচ্ছঃসাধনাভীত্তক তপস্যাদিতে 

শনযুন্ত হয়। এরা কি স্হিতপ্রজ্ঞঃ না, তানয়। এদের উপভোগ নেই, 
কিন্তু বাসনার অভাব নেই । বাসনার নিবৃন্তি না হলে প্রজ্ঞা স্হির হয় না। 
আবার ভগবৎ চিন্তাই হীন্দ্রয়সংযম ও বাসনার 'নবৃত্তর মহোষধ। 

ঈশবরানূরাগ না জন্মালে 'বষয়ানুরাগ দূরীভূত হয় না। ঈম্বরে অনুরাগ 

'ক্ালেই হীন্দ্রগণ সংবত হয়। চিত্ত নির্মল হয়। 
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কাপুরুষ না হলে আপনার কাছে এখানে আসব কেন এই উীন্তাট 
শোনবার জন্যই হয়ত লোকনাথবাবা তাঁকে কাপুরুষ বলোছিলেন। সত্যের 
আলোকরশ্ম হৃদয়ে প্রবেশ করলেও তাকে আনবণি ভাবে ধরে রাখতে হলে 

দিব্য আধারের প্রয়োজন । সাধারণ মানুষ স শান্ত সহজে অর্জন করতে 

পারে না। একমান্র যোগীপুরষের কৃপায় তা সম্ভব হতে পারে। তাই 

তাঁর অন্তরকে দিব্য করে তোলার জন্যই রজনীবাবু হয়ত লোকনাথবাবার 

কাছে উপাঁস্হত হয়েছেন কৃপাপ্রার্থা' হয়ে। তাঁর উীস্তুর মধ্যে এই কৃপ৷ 
প্রার্থনার ভাবাঁটই ফুটে উঠেছে । 

আবার কাপুরুষ না হলে সাধুসঙ্গ ঘটে না। আত্মশান্ত বা সামর্থকে 

তুচ্ছ জ্ঞান করে সাধুসঙ্গলাভে আকুল না হলে কেউ যোগ পুরুষ বা পাধূর 

কাছে আসে না। ধর্মজগতে এই অপূর্ব শিক্ষাই বাবা লোকনাথ দিতে, 

চেয়োছলেন রজনীবাবূকে। 

কিছংক্ষণ পর রজনীবাবু বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে আশ্রমের উঠোনে 

একটা আমগাছের নীচে বসলেন। হঠাৎ ঝড়ব্ষ্ট শুরু হলো । 
শকন্তু রজনীবাবু সেখান থেকে উঠলেন না। ভাবলেন, এতাঁদন জ্ঞানে 

বা জ্ঞানে যে পাপ করোছি, আজ তা এই মনূন্ত মহাপুরুষের সামনে ধুয়ে 
ফেলব । আজ এই জলঝড়ে আমার দেহের যাঁদ কোন ক্ষাঁত হয়, তাহলে 

এই মহাপুরুষই তার প্রতিকার করবেন। 
ঠিক সেই সময় বাবা লোকনাথ তাঁকে ডেকে বললেন, রজনী, তুই উঠে 

আয়। আমার কাছে চলে আয়। ওরে, তুই এখনো ছায়ার কচু । রোদ 
বৃষ্টি ঝড় সহীব কিকরে 2 

একথা শুনে রজনীবাব, উঠে বাবার কাছে গিয়ে বসলেন। রজনীবাব;র 

তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল। বাবার কাছে বসে কথা বলার সময় তাঁর. 
গতনবার তামাক খাওয়ার ইচ্ছা হয়। সর্বজ্ঞ অন্তযমি ববা তা বুঝতে 

পেরে তিনবারই তাঁকে বলেন, তুই কেমন ভক্ত রে, যে আমাকে তামাক 
খাওয়াতে পারাল*না । 

এই বলে তান রজনীবাবুকে দিয়ে তামাক সাঁজয়ো নজে খেয়ে 

রজনীবাবূকে খেতে বলেন। রজনীবাব; একটু আড়ালে গিয়ে তা খেতে, 

চাইলে বাবা বলেন, তা হবে না। আমার সামনে বসে খেতে হবে। 
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আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তৃতীয়বার রজননবাবু তামাক খাওয়ার জন্য 

হধকোতে মুখ ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গেই তামাক খাওয়ার ইচ্ছা তাঁর চিরাঁদনের 
মত চলে গেল। 

এরপর রজনীবাবু বাবার প্রসাদ গ্রহণ করে, ঢাকা ফিরে যাবার জন্য 

অনুমতি চাইলেন। বাবা তাঁকে বললেন, আয়, একবার আমার বুকে 
আয়! 

রজনীবাব; তখন বাবার কাছে যেতেই বাবা তাঁকে বুকে জাঁড়য়ে 

ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে রজনীবাবুর ভিতরে সণ্টারত হলো আনির্বচনীয় এক 

শান্তির প্রবাহ । এমন শান্তি জীবনে তান কখনো অনুভব করেনান, 

তখন রজনীবাবুর চোখ থেকে আঁবরল ধারায় আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে 

লাগল । ৃ 

বাবা লোকনাথ জগদগুরু করঃণাসাগর । তান ভক্তদের কাছে একাধারে 

'পতা, মাতা, শিক্ষক ও বন্ধু । তানি পিতার মত ভভ্তদের স্নেহ করেন । 

মাতার মত অসমস্হ ভন্ত সল্তানের শুশ্রষা করে তাকে আরোগ্য করে 
তোলেন। শিক্ষকের মত সদপদেশ 1দয়ে তাদের জ্ঞানে বীজ বপন করেন। 

আর বন্ধুর মতই "প্রয় আঁপ্রয় বাক্য দ্বারা তাদের মঙ্গল সাধন করেন। 

মহাষোগী হলেও বাবা লোকনাথের স্বেহ ও বাংসল্) অপাঁরসীম । তাই 
ত তান ঝড়বৃঁষ্টর হাত থেকে ডেকে এনে রক্ষা করলেন ভন্তকে । শিক্ষকের 
মত কত উপদেশ দিলেন। আবার পরম বন্ধুর মত অপূর্ব কৌশলে তাঁর 
তামাক খাওয়ার কু-অভ্যাস চিরতরে ত্যাগ করালেন। ভভ্তবংসল স্বেহময় 
শিতার মত রজনীবাবুকে বুকে জীঁড়য়ে ধরলেন । 

এর পর থেকে লোকনাথবাবাকে বেশীদিন না দেখে থাকতে পারতেন 

না রজনীবাবু। সূষোগ পেলেই ব্যাকুলভাবে ছুটে আসতেন বারদীর 
আশ্রমে । কোন কারণবশতঃ আসতে না পারলে তাঁর প্রাণ ছটফট করত। 

একেই.বলে মহাপুরুষের কৃপালাভ । 

গড 

পূর্ববাংলার কায়লীপাড়া নিবাসী শ্রীহার বদ্যালঙকার মশাই বারদীর 

আশ্রমে প্রায়ই আসতেন। বিদ্যালগ্কার মশাই অসাধারণ পণ্ডিত ও তপস্বী 
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ব্রান্মণ। তান বছরের মধ্যে ছয় মাস আহার করেন না। বাঁক ছয়মাস 

'একবেলা সাত্বক আহার করেন। শাস্রীয় বিধান মেনেই তিনি সকল 

কর্তব্যকর্ম করেন। বদ্যালওকার মশাই দ্বেষ, মাৎসর্য, কপটতা প্রভাতি 
সমস্ত দোষ থেকে মস্ত । তান শান্ত, সত্যবাদী, জিতৌন্দ্রয় ও পক্ষপাত 

শূন্য। | 

পূর্ববাংলার বহু জায়গায় তাঁর অনেক শিষ্য আছে। 'শষ্যবাঁড় 

যাবার পথে অথবা ফেরার পথে তান বারদীর আশ্রমে এসে লোকনাথ 

ব্হ্মচারীকে দর্শন করে যান। তান কিন্তু লোকনাথ বাবার প্রসাদ গ্রহণ 

করেন না। যখনই আসেন, বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা 
করেন। 

একাঁদন বাবার এক ভন্ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজে, িদ্যালগকার 

মশাইকে আপাঁন আপনার প্রসাদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন কি £ 

বাবা লোকনাথ বললেন, হ্যাঁরে তাই। 'বিদ্যালঙ্কার সাত্বক ব্রাহ্মণ 
কিন্তু সংকারমনন্ত নন! তাই ত আমি তাঁকে আমার প্রসাদ গ্রহণ করতে 

' নিষেধ করোছ। 

1তাঁন আরও বললেন, বিদ্যালঙকার গৃহ হলেও বিষয় বাসনাতে উন্মত্ত 

হয়ানি তাঁর চিন্ত। ধন অজর্নের জন্য বশেষ আগ্রহ নেই তাঁর। জানিস, 

এমন অনেক গ্ৃহাশ্রমী আছেন যাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিত মায়াতে ম.্ধ হন 
না। বিষয় বাসনা পাঁরত্যাগ করে কামপনড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে 

এই সংসারের সমস্ত কাজ শাস্নীয় বিধান মতে করে যান। বিদ্যালঙ্কার 
এমনই একজন গৃহাশ্রমী। শাঙ্কের বিধান মেনেই ধর্মসাধনার প্রবন্ত 

হওয়া প্রয়োজন । 
যারা ধর্মের পথে চলতে চায় তাদের শাস্দের বিধান মেনে চলার উপর 

বিশেষ গুরুত্ব দিতেন লোকনাথবাবা। 

মহাভারতে শান্তিপর্বে ব্যাসদেব বলেছেন, শাস্দই সাধূগণের চোখ। 
শাস্নের আলোকেই সমম্ত বিষয় অবগত হন তাঁরা । শাস্তের দ্বারাই কর্তব্য 

অকতণব্য '্হির করা যায়। তাই শাস্ের অনুশীলন সকলের কর্তব্য । 

শাস্ত্জ্ঞান না থাকলে সং ব্যাদ্ধ পাঁরণত বা পাঁরপন্ক হয় না। এই কারণেই 

বিদ্যালঙ্কার মশাই-এর শাস্রের বিধান মেনে চলাকে সমর্থন করতেন বাবা 
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লোকনাথ । ৃ্ 

সেদিন বিদ্যালগকার মশাই আশ্রমে এলে বাবা লোকনাথ বললেন, শ্রীহরি,” 
তুমি ত গুরু হে। আচ্ছা, তুমি তোমার শিষ্যদের ?ক শিক্ষা দাও, বলত । 

বিদ্যালগ্কার মশাই বললেন, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, আমি আমার শিষ্যদের 

আত্মতত্ব শিক্ষা 'দিয়ে থাঁক। 

ব্রহ্মচারী বাবা তখন প্রশ্ন করলেন, এই আত্মতত্ত্র কি জানিস গো? 

শবদ্যালগকার মশাই বললেন, দেহ আত্মা থেকে পৃথক আর আত্মা বিশুদ্ধ 
ও 'চন্ময়। এই দুইয়ের ভল্লাব্হা বোধই আত্মতত্ । 

একথা শুনে লোকনাথবাবা বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ শ্রীহার। জল্ম 

মৃত্যু, সুখ দঃঃখাঁদ সবই প্রারদ্ধ সংযুক্ত দেহের ধর্ম আত্মার নয়। আত্মা 
তাতে সাক্ষী থাকে মান্র। কিন্তু অজ্ঞানরা এ গুলোকে আত্মার ধর্ম বলে 

মনে করে, কারণ তারা আত্মা থেকে দেহকে পৃথকজ্ঞান করতে পারে না। 

এই উভয় বস্তৃতত্তব বোধ হলে নিজেকে আবদ্ধ বলে বোধ হয়। আর আবদ্ধ 

বোধ হলেই ম্যৃন্তির প্রয়াস বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । এজন্য প্রথমে দেহ ও আত্মার 
ণভন্ন অবস্হা শিক্ষা করতে হয়। যেমন কোন গরণব ছেলে তার পিতার 

দ্বারা রক্ষিত গপ্তধনের কথা শুনলে তা পাবার জন্য ছটফট করে, তেমাঁন 

জীব যখন াজেকে বিশহদ্ধ ও 'ানমূন্ত আত্মস্বরূপ বলে বুঝতে পারে, 
তখন দেহাঁদর ও প্রারব্ধজানত কর্মের, আসান্তীতে, সুখ দুঃখ, জন্ম মতত্যু 

“জরা ব্যাঁধ প্রভৃতি ঘটছে, তা বুঝতে. পারে । তখন তার সব সময়ই মত্ত 
হতে ইচ্ছা হয়। তা হলে শিষ্যদের শিক্ষা জ্ঞান হয়। 

তারপর বাবা আবার প্রশু করলেন, হ্যাঁগো শ্রীহারি, তুম ভাবে তোমার 

[শিষ্যদের মধ্যে এ অবস্হা বোধ করাও 2 

ধবিদ্যালঙকার মশাই বললেন, হে বন্দজ্ঞ পুরুষ, তবে শুনুন। আম 

উপয্ত শিষ্যকে দেহ ও আত্মতত্ব আর সংসারের প্রবাঁত্তজনক কাজের 
পারণাম বুঝিয়ে এ সকলের মধ্যে হেয় ক, আর উপাদেয় ক, তা বুঝিয়ে 
থাঁক। আম এই কথা বাল যে, ষজ্ঞীয় কাম্যভোগলাভাঁদ থেকে স্বগাদি, 

আবার অন্য দেব পূজা বা আঁভচারাদি অথাৎ অথথর্ববেদাবাঁহত 1কংবা তন্যোন্ত 
ক্রিয়াদর অনুষ্ঠান থেকে নরকাঁদ লাভ হয়। তাই যাতে ক্ষাণক সুখ 

ভোগের পর শেষে মৃত্যু ও নরকষন্্রণা লাভ হয়, আভচারাদ প্রবাস্তরোচক 
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সেই সব কর্মের অন:ম্ঠান অতীব হেয় । শুধু ভগবৎপরায়ণ হয়ে বিষয়া- 

সান্তু পাঁরহারের জন্য কমনিনজ্ঠানই শ্রেয় বা উপাদেয় । আম শিষ্যদের এই 

শিক্ষাই দিয়ে থাকি। 

তখন র্গচারী বাবা বললেন, শ্রীহাঁর, তুমি সদগুরু। প্রবাঁত্তব্ঞ্রক 

কমে” রঙ্গাদ থেকে কাঁটানু পর্যন্ত কারোরই শ্রেয়নাভ হয় না। ঈশ্বর 

কালরপে কর্মফলদাতা, আত্মারূপে কমের সাক্ষী, শাস্র্পে উপদেষ্টা, 

স্বভাবর্পে নানাবিধ হীন্দ্রিয়দেবতা আর ধর্মরূপে কর্মভোগের হেতু । আর 

ঈশবরই বলেছেন, মানবের পক্ষে কমতিনিত হওয়াই শ্রেয় আর কর্মপরায়ণ 

হওয়াই হেয়। তাই প্রবৃত্তিমূলক কর্ম পাঁরহার করে নিৎ্কাম হয়ে ঈশ্বরের 
শরণাগত হওয়াই মানুষের উচিত । 

এর পর বক্গচারীবাবা বললেন, আচ্ছা শ্রীহার, যাঁদ আকাশের মত 

আত্মা বিশহদ্ধ হন, তাহলে মেঘাদর মত দেহগত গুণ বা দোষ তাঁর উপাধি- 

মান। তাযাঁদ হয়, তাহলে আকাশ যেমন প্রকৃত মেঘাচ্ছন্ন নয়, তেমাঁন 

আত্মাও কোন বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাহলে ম্যান্তর প্রয়োজন 

কি? আর মস্ত জীবের লক্ষণ কি? দেখ শ্রীহার, আম যাঁদ তোমার 

শিষ্য হতাম, তাহলে আত্মা ও দেহাঁদ বিষয়ে তখনই সন্দেহ প্রকাশ করতাম। 

1বদ্যালগুকার মশাই বললেন, হে সর্বজ্ঞ মহাযোগণী, জাঁন না এ পরাক্ষায় 

আমি উত্তীর্ণ হতে পারব িনা। শশষ্যের প্রথম সন্দেহ হচ্ছে, আত্মা যাঁদ 

স্বভাবতঃ 'বিশহদ্ধ ও মুক্ত হন, তবে তাঁর বন্ধন ির্পে ঘটতে পারে 2 আর 

বন্ধন না ঘটলেও 'বকৃত না হয়ে তাতেই 'বিশহদ্ধ থাকেন কিকরে 2 
এর উত্তরে বলতে হয়, যে বন্তু বিকৃত হয় তাকে 'বিশহ্দ্ধ করা যায় না। 

যেমন জলেতেল পড়লে তা বিকৃত হয়ে যায় । কিন্তু যে বন্তু বিকারের মধ্যে 

সাক্ষীভূত থাকে, তা কখনো বিকৃত হয় না। যেমন জলে চন্দ্রস্যাঁদর 

প্রাতীবম্ব বর্তমান থাকলে জলের কম্পনাঁদ ধর্ম আরোপিত হয় তাতে। 

কিন্তু জলের চন্দ্রস্যাঁদির কম্পন ভাবময় দেখায় মান্র, বাস্তাঁবক পক্ষে তারা 

কাম্পত বা জলধর্মা হয় না। তেমাঁন আত্মা এক পৃথক অবস্হা আর মায়া 
একট পৃথক অবস্হা । অহত্কারাঁদ থেকে সত্গু্ণ পর্যন্ত মায়া বা প্রকৃতির 
ধর্ম। কিন্তু চৈতন্যদ্বারা চির উজ্জবল বা সঞ্জীবিত থাকাই আত্মার ধর্ম । 

লোকনাথ--১১ 
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অহঙ্কারাঁদ মায়াগ্ণের উপরে জলে পাঁতিত চন্দ্রসূর্ষে'র প্রাতাঁবম্বের মত 
আত্মা জীবরূপে সাক্ষী থাকেন, কিন্তু সে গুণে তেলপড়া জলের মত বিকৃত 

হন না। এইজন্যই প্রকৃত অর্থে আত্মার বন্ধন বা মনান্ত নেই। মায়াগত 
গুণের উপাধিতে যুন্ত হওয়ার জন্যই মনোময় জীবদেহে আত্মা কখনো শোক, 

কখনো মোহ, কখনো সুখ, কখনো দুঃখ প্রভীতি ভোগ করেন মান্ন। সংসারে 

জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা এই তন অবস্হা জীব ভিন্নভাবে অনুভব করে বলেই 

বোধ হয়। তবে এই অনুভবের ক্ষেত্রে মনই অনুভূত হয়। এর কারণ এই 
তিন অবস্হায় ভোগ্য ও অনুভবযোগ্য বিষ্নয় হলো মন। কিন্তু চিত্ত মনের 

অতীত হলে আর অনুভূত হয় না। জাগরণে ও স্বপনে মনের আত্মাকে 

কর্ম বলে মনে হয়। কিন্তু ঘোর 'নিদ্রায় মনের কোন ক্রিয়া না থাকায় এবং 

ইন্দ্রিয় সংযোগ না থাকায় আত্মাকে 'ক্রিয়াহীন ও প্রশান্ত বলে বোধ হয়। 
অবস্হা ভেদেই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন র্পে দেখা যায় । যেমন শহর জ্যোতি 

বর্ণময় কাচের মধ্যে প্রাতফাঁলত হলে তাকে বর্ণময় দেখায় । তেমাঁন আত্মা 

যখন যে প্রকীতিতে সাক্ষীভূত হয়ে থাকেন, সেই সেই অব্হাতে সে আত্মাকে 
ভন ভিল্ন বলে বোধ হয় । 

সর্বজ্ঞ মহাযোগণ লোকনাথবাবা এবার বললেন, ওহে শ্রীহারি, আত্মার 
যাঁদ বধন-মোচন না থাকে, তবে আত্মার জীবোপাধি কেন ঘটে আর তাঁকে 

বশুদ্ধ করতে এত সাধনারই বা প্রয়োজন ক ? 
িদ্যালঙ্কার মশাই বললেন, হে ব্রক্ষভৃত ব্রহ্মচারী, ঈশ্বর তাঁর অংশ- 

প্বর্প জণবকে সংসারী করে তাঁর আঁবদ্যা বা মায়া শান্তর দ্বারা সংসার 
কার্ষের জন্য জীবকে আবদ্ধ করেন । আবার ঈ*বরই তাঁর বিদ্যাশান্তর দ্বারা 
জশবকে মুক্ত করেন। তিনিই বেদাদতে ও অবতার দেহাঁদিতে প্রকাশ হয়ে 

জীবগণের প্রবাত্ত ও নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করেন । যে দেহে ভোগাদান্ত 
যত ক্ষীণ হয় সেই দেহস্হ জীব তত নবাঁত্তর আশ্রগ্ন গ্রহণ করে। 

এখন দ্বিতীয় সন্দেহ হলো, যাঁদ জীব ও পরমাত্মা এক হয়, তবে 

পরমাত্মা মূস্ত আর জীব বদ্ধ থাকে করে ? এর উত্তরে বলা যায়, জীবাআ 

দেহগত কর্মফল ভোগ করে এবং তাতে আবদ্ধ হয়, কিন্তু পরমাত্বা নিত্য 

শুদ্ধ আর আপন আনন্দে আপান তৃপ্ত ও পূর্ণ হয়ে থাকেন। যেমন লমস্ত 

জলরাশি একই পদার্থ” কিন্তু অংশভেদে তাপে থাকলে উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডায় 
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থাকলে শীতল অবস্হায় থাকে । জল বাস্তাবক তাপ বা হিম নয়। তেমাঁন 
একই ঈশ্বর তাঁর যে অংশ কর্মে পাঁরণত করেন তাই জীবনাম প্রাপ্ত হয় 

মার যা কর্মদ্ারা বদ্ধ হয় না, যা বিশ্বব্যাপী আবকৃত, বিশদদ্ধ ও পর্ণ 

থাকে তাই পরমাত্মা নাম ধারণ করে । তাই পরমাত্মা ও আত্মা এক কত 

হলেও কেউ বন্ধন ও কেউ মুক্তির অধীন নিরানন্দময় হয়ে থাকেন। 

পরমাত্মা নিয়ন্তা আর জব নিয়ন্ত্রণের অধীন । এই দুই অবস্হার অতণত 

হলো ভগ্বৎসন্তা। তা বোধ হয়, কিন্তু মীমাংসা সয় না। তান ললা- 

ছলে জগৎ ও জীবকে বন্ধন ও মান্ত, প্রবৃত্তি ও 'নবাত্ত দান করেন। 

এই সব কথা শুনে সর্বজ্ঞ বক্ষচারী লোকনাথবাবা খাশ হয়ে বললেন, 

তুমি যথার্থই পাঁণ্ডত। তুম ঠিকই বলেছ । জীব ও পরমাআ্মাগত ভেদ 
যান বোঝেন, তাঁনই আত্মজ্ঞানী | এই দুই অবদ্হার অতাঁত যে ঈশ্বর, 

[তানি বিচারের অতাঁত। তাঁকে কেবল ভাীন্ততে জানা যায়। তাই ভান্ত 

ছাড়া ঈশ্বরের কপার পান্র হওয়া যায় না। এই তত্ব অনুভব করলেই সাধু 

পদবাঁ লাভ করা যায় । 

এই সব আলোচনার এখানেই শেষ হলো । ব্রহ্মচারী বাবার আশাবাদ 
শনয়ে 'বিদ্যালগকার মশাই বাঁড় ফিরে গেলেন। 

গড 

পূুর্ববাংলার ময়মনাসংহ জেলাশহরে রেজেপ্ট আঁফসে অভয়াচরণ 

ক্রবতণ৭ কেরানীর কাজ করতেন। তিনি সেই শহরেই বাস করতেন 

বাঁড়তে তাঁর স্ত্রী পুত্র ও ঝড় ভাই ছিল । হঠাৎ একাঁদন বাঁড় ছেড়ে চলে 

যান তান। ্ 

সতের বছর ধরে অনেক পাহাড় পর্বত পাঁরভ্রমণ করে ব্রহ্মচারী হয়ে 

ফরে এসেছেন 'তিনি। সেবার 'শবচতুর্দশীর দিন কয়েক আগে অভয়া- 
চরণ ময়মনাঁসংএর জঞ্জকোর্টের এক উকীীলের বাঁড়তে এসে বললেন, প্রাতি- 

বছর আম 'শিবরান্র উপলক্ষে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তীর্থধামে যাই। কিন্তু 
এসময় না থাকায় আর অথভাবের জন্য এবার চন্দ্রনাথ তীর্থে যেতে 
পারলাম না। 

একথা শুনে উকীলবাবু বললেন, অভয়াচরণ ব্রন্মচারণ, আপনি ত প্রাতি 
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বছর চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাষাণ শিবের পূজো করে থাকেন। এবার এক 

কাজ করুন না। বারদীর আশ্রমে গিয়ে সচল শিব দর্শন করে আসুন । ঢাকা 

জেলার বারদী আশ্রমে এমন এক অলোঁকিক যোগশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ 

আছেন যাঁকে দর্শন করলে আপনার চিত্তের সকল ক্ষোভ দূর হয়ে যাবে । 

একথা বলে উকীলবাবু অভয় ব্রল্মচারীকে পাথেয় হিসাবে কিছ? টাকা 
দিলেন । 

উকীীলবাবুর কথামত অভয়াচরণ শিবচতুর্দশীর আগের দিন ঢাকা এসে 

পৌছলেন। পরের দিন নারায়ণগঞ্জ এসে সেখান থেকে পায়ে হেটে 

বারদীর উদ্দেশে যান্রা করলেন। 

অভয়াচরণের গাঁজা খাবার অভ্যাস ছিল । বারদীর পথে যেতে যেতে 

তাঁর খুব গাঁজা খাওয়ার ইচ্ছা হলো । কিন্তু একে সোঁদন 'শবচতুদ্শন, 

তাতে আবার চলেছেন সচল শিব দর্শন করতে । তাই তাঁকে গাঁজা সেবনের 

তাঁর ইচ্ছা সংবরণ করতে হলো । অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে আশ্রমের কাছে 

এসে পৌছলেন। 

বাবা লোকনাথ তখন আশ্রমের ভক্তদের মাঝে বসোৌছলেন। ভন্তেরা 

তাঁর চারাঁদকে এমনভাবে বসোছিলেন যে সেখানে অন্য কোন লোকের 

প্রবেশের পথ ছিল না। হঠাৎ বাবা লোকনাথ ভক্তদের. দিকে একবার 
তাঁকয়ে হাত নাড়লেন। কিন্তু ভন্তেরা তার কারণ দিছুই বুঝতে পারলেন 
না। কিছুক্ষণ পর বাবা আবার হাত নাড়লেন। ভক্ভতেরা তখন অনুমান 

করলেন, হয়ত বাইরে থেকে কোন সাধু আসছেন । আর সে জন্যই 

অল্তষমি বাবা তাঁর আসার পথ করে দিতে বলছেন । তাই তাঁরা সবাই 
একটু করে সরে বসলেন । সকলেই বাইরের দিকে তাকালেন । হঠাৎ তাঁরা 
দেখলেন, এক রক্মচারী দ্রুতবেগে আশ্রমে এসে প্রবেশ করছেন । 

তখন তাঁরা বুঝলেন, এই ব্ক্মচারীর আসার জন্য অন্তষামী বাবা 

লোকনাথ প্রবেশের পথ ছেড়ে দেবার জন্য তাঁদের হাত নেড়ে সংকেত 

করাহলেল। ( 

মনে হলো, এই ব্ল্ষচারীর জন্যই বাবা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে 
'স্ছলেন। তাঁর জানা অন্য কেউ দেখতে না পেলেও তানি তা দেখতে 
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গেয়োছিলেন সুক্ষ দৃষ্টিতে । অথবা লোকনাথ বাবার মহা আকর্ষণেই 
অভয়াচরণ সতের বছর ধরে পাহাড় পর্বতে পারভ্রমণ করার পর নিম্ন 
ভঁমিতে অবতরণ করেছেন । 

অভয়াচরণ সোজা লোকনাথ বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে 

আসনে বসতে যাবেন এমন সময় বাবা বললেন, হ্যাঁরে অভয়াচরণ, আজ তোর 

খুব কষ্ট হয়েছে ত ? 

অভয়াচরণ ভাবলেন, বাবা তাঁর পথ্শ্রমের কথা বলছেন। কিন্তু 

পরক্ষণেই তাঁর ভূল ভাঙ্গল যখন বাবা বললেন, অভয়াচরণ, একটু গাঁজা সেজে 

নয়ে আয় ত। 

অভয়াচরণ তখন ভাবতে লাগলেন; হঠাৎ বাবা একথা বললেন কেন ? 

তবে কি তান তরি গাঁজা খাওয়ার ইচ্ছার কথা জানতে পেরেছেন ? 

একথা ভাবতে ভাবতে অভয়চরণ খাঁশ হয়ে বাবার আদেশ পালন 

করলেন । তান গাঁজা সেজে এনে বাবার সামনে কলকেটা ধরলেন। 

বাবা লোকনাথ তখন ঘরের বারান্দায় বসে গীতাপাঠ করছিলেন । হঠাৎ 

সেখানে দমকা হাওয়া বইতে লাগল । সে হাওয়ায় কলকের টীকা জহলে 

উ্তল। গাঁজার ধোঁয়া হাতির শখড়ের মত বে'কে গিয়ে বাবার নাকে প্রবেশ 
করল । 

বাবা তখন অভয়চরণকে বললেন, তুই এবার এঁ গাঁজা সেবন কর। 

অভয়াচরণ বললেন, আপাঁন আগে প্রসার্দ করে দিলেন 2 

বাবা বললেন: প্রসাদ করা হয়েছে। অভয়াচরণ একট্র আগে বাবার নাকে 
গাঁজার ধোঁয়া প্রবেশের কথা ভেবে সে গাঁজা প্রসাদ করা হয়েছে মনে 
করলেন। তখন তান আনাণ্দিত হয়ে গাঁজা সেবন করলেন। 

এ দিন রাতে বাবা অভয়াচরণকে দুধ ও ধমছ'ির সরবত পান করতে 

দলেন। 
অভয়াচরণ প্রাতবার িবচতুর্দশীর দিন চন্দ্রানাথতবর্থে যান। 'কিল্তু 

সময়ের অহ্পতা ও অথভাবের জন্য এবার তাঁর যাওয়া হলো না। এর 

পিছনে নিশ্চয় কোন রহস্য নিহত আছে। যাঁদ অভয়াচরণের সময় 
আর অথাভাব না ঘটত, তবে তিনি অবশ্যই চন্দ্রনাথতীর্ঘে যেতেন। বারদীর 
আশ্রমে আসতেন না। এষেন বিপাকে পড়ে সাক্ষাৎ ব্রন্গদর্শন হলো । 
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সময়ের অঙ্পতা ও অথাভাব অভয়াচরণকে এই শুভ সুযোগ এনে দিল। যে 
কারণে এতাঁদন তাঁর সময় ও অথের প্রয়োজন ছিল আজ আর তাঁর 

সে প্রয়োজন নেই। আজ এক মহাযোগী মহাপুরুষের সঙ্গে মহাঁমিলন 
ঘটল অভয়াচরণের । এই মিলনের জন্যই হয়ত অন্তযমি সর্বজ্ঞ মহা- 

প:রুষ লোকনাথবাবা সময় বুঝে অভয়াচরণের সময় ও অর্থ দুইই হরণ 

করেছেন। তাঁর সক্ষমানর্দেশ ময়মনাঁসংহের উকীলবাবূর মারফত জাঁনয়ে 

[পয়েছেন ॥ 

উপাসনা করতে করতে ভভ্ত সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং প্রেমানন্দ 

লাভ হয়। তখন সাধকের সকল কর্মের প্রকাশক লিঙ্গদেহ ক্ষয় হয়ে যায় 

তখন মন ও হীন্দ্রয়ের শীস্ত ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় সাধকের পরমানন্দ অবস্হা 

উপাস্হত হয়ে থাকে । শুধু যোগ, জ্ঞান ও প.ন্যকমাদির অনুষ্ঠান করলে 
চিত্তের বিশাদ্ধ নাও ঘটতে পারে, আবার বিঘ্ু ঘটলে 1বশদ্ধি নাও ঘটতে 
পারে। 

[কন্তু ভগবানের মূতি'পজা, আত্মজ্ঞান ও সদগুরূর আশ্রমে উপদেশ 

লাভ এই সব কর্মের অভ্যাস করলে আবলম্বে সফল লাভ হয়। 

পরাঁদন সকালে যাবা লোকনাথের কৃপা ভিক্ষা করলে বাবা বললেন, 

তুই নিজেই ত একজন ব্রহ্মচারী, তুই আবার কৃপা ভিক্ষা করাছিস কেন ? 

একথা অভয়াচরণ শুনে মনে মনে বললেন, বুঝোঁছি ঠাকুর, আপানি ধরা 

[দতে চান না। তা ত হবে না। যাঁকে দেখবার জন্য আহার, নিদ্রা, পিপাসা 

ভুলে বন্ধর পার্বত্যপ্রদেশ হতে উধর্ব*বাসে ছুটে এসোছি, মহাতীর্থ চন্দ্র 
নাথে না গিয়ে যে জীবন্ত িবপূজার আশায় উন্মত্ত হয়োছ, সেই শিবময় 

মহাপুরুষ আমাকে এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন; এটা হতে পারে না। 

যে জীবন্ত শিবের কৃপালাভ করার আশায় আগের দিন উপোস করেছি, 
আজ দেখতে চাই করে 'তীন প্রত্যাখ্যান করেন ! যাঁদ আমার হদয়ে: 

একনিম্ঠ ভাঁন্ত থাকে, তবে তাঁর সাধ্য কি ধরা না 'দিয়ে যান। 

কিন্তু বাবার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন অভয়াচরণ 

গভীর মনোবেদনা নিয়ে বাবার সামনে 'িতন তিনবার মাথা এঠকে আশ্রম 

থেকে চলে যাবার জন্য উদ্যত হলেন । 
সেখানে তখন একজন উকীল ভভ্ত বসোছলেন। অভগ্নাচরণ আগের 
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দন থেকে উপোস করে আছেন তা জানতেন 'তান। তাই তিনি বললেন, 

বাবা, উন ত আগের দিন উপোস করেছেন । প্রসাদ না খেয়ে আশ্রম থেকে 

চলে যাচ্ছেন কেন ? | 

বাবা লোকনাথ বললেন, ওকে বসতে বল। ওর আহারের জন্য এখান 
আহার 'মলবে। 

অভয়াচরণ তখন একটু চড়া গলায় বললেন, আমি বামুনের ছেলে । দু- 

একাঁদন না খেলে মরব না। খুব ক্ষিদে পেলে তিন বাঁড় ঘুরে তিন মূঠো 

চাল এনে নিজের হাতে আম রান্না করে খাব। আম এখানে খেতে 

আসান । যে জন্যে এখানে আসা তা যাঁদ না পেলাম, তবে কি জন্যে এখানে 

থাকব ? 

অভয়াচরণ প্রায় প্রতি মুহতে"ই গাঁজা খেতেন । কিন্তু শিব চতুদশীর 

দন জীবন্ত শিবের দর্শন পাবেন বলে গাঁজার ীপপাসা আত কষ্টে দমন 

করে আছেন । অভয়াচরণ আশ্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্তযামী বাবা লোক- 

নাথ তাঁর গাঁজার পিপাসা মেটান। তাতে অভয়াচরণের মনে হয়োছিল, 

বাবার কৃপা অবশ্যই তিনি লাভ করবেন। কিন্তু তিনি যখন বাবার কৃপা 

প্রার্থনা করেন, তখন বাবা তাঁকে বলেন, তুই নিজেই ত ব্রহ্মচারী । আমার 
কাছে কৃপা প্রার্থনা করাছিস কেন ? 

এই কথা বলে বাবা যেন অভয়াচরণকে এক কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন। 

তাঁর ভান্ত কত 'নাঁবড়, তাঁর রক্গচর্য কত খাঁটি, তাই হয়ত পরীক্ষা করতে 
চেয়েছেন । বাবা অভয়াচরণকে খাবার নেয়ার কথা বললে অভয়াচরণ 

বলেন, তান খেতে আসেননি, 'ভিক্ষান্নে তিনি জীবনধারণ করতে পারেন । 
তা শুনে মনে মনে খাঁশ হন লোকনাথবাবা। বুঝতে পারেন, এই মনের 

জোরেই সতের বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে রন্গচর্য পালন করে এসেছেন 

অভয়াচরণ। 

এর পর অভয়াচরণ যখন আশ্রম থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। 

ঠিক সেই সময় এক সধবা রমনী ভোগ রাল্না করে বাবা লোকনাথের জন্য 

নানাবিধ অন্নব্যঞজন ও মিষ্টান্ন সাজিয়ে নিয়ে এলেন। শিবরাত্ির পারণ 

অথাৎ ব্রত উদযাপনের পর উপবাস ভঙ্গের জন্য এ মাঁহলা রাতে ভোগ 
(রান্না করে সকালবেলাতেই আশ্রমে বাবাকে তা নিবেদন করতে এসেছেন । 
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তা দেখেই বাবা স্নেহমাখা কণ্ঠে অভয়াচরণকে ডেকে বললেন, অভয়াচরণ, 

তোর খাবার এসেছে । এবার খেয়ে উদর পার্ত কর। 

সে ডাকে সাড়া না 'দয়ে পারলেন না অভয়াচরণ। 'তাঁন ফিরে এসে 

ভোগ খেয়ে উপবাসভঙ্গ করবার জন্য বাবার ঘরে ঢুকতেই বাবা সেই 

মহিলাকে বললেন; তুই সরে যা এখান থেকে । ছয়ে ফেলাঁব।' 

মাহলা?ট শসব্যপ্ত হয়ে ঘর হতে বোঁরয়ে এলে অভয়াচরণ সেই প্রসাদ 

খেতে লাগলেন । 

প্রায় অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেলে বাবা বললেন: এ যে কায়েতের মেয়ের 

রান্না খাঁচ্ছন অভয়াচরণ | 

একথা শুনে অভয়াচরণ বললেন, আম ত ঠাকুরের প্রসাদ খাচ্ছি। 
চণ্ডালের মেয়ের রাল্লা হলেই বা দোষ কি ? 

এইভাবে প্রসাদ গ্রহণ করে সোঁদন আশ্রমেই রয়ে গেলেন অভয়াচরণ । 

পরের দিন বিদায় নেবার জন্য বাবা লোকনাথের কাছে গেলেন অভয়া- 

চরণ। বাবা তখন বললেন, হ্যাঁরে অভয়াচরণ, যার জন্য তুই সতের বছর 

পাহাড়পর্বতে ঘুরে বৌঁড়য়োছিস, তা কি তুই পেয়েছিস ? 
অভয়াচরণ উত্তর করলেন, না তা পাহীন। 

বাবা তখন অভয়াচরণের ডান হাতের কবজশটা নিজের হাতে ধরে 

বললেন, যার জন্য ঘুরেছিস তা তোর হাতে বেধে দিলাম । আর তোকে 

ঘুরতে হবে না। শুধু ঘুরে বেড়ালে ক হবে রে 2 জানাব, কমই রন্গ। 
এর পর রজনী চক্রবতর্ঁকে ডেকে বললেন, রজনী, তুই অভয়াচরণকে 

তোর সঙ্গে নিয়ে যা। বুঝিয়ে দে, ক কর্ম তুই করাঁছপ এখন । আর ওকে 

বেশ করে খাইয়ে দিস। শোন অভয়াচরণ, রজননও ঘা আমও তা। রজনী 

আমার সীলমোহরের নকল । 

রজনী চক্রবতরঁ তখন রজনী রক্ষচার' নামে খ্যাত। 

রজনী রক্ষচারী তখন বাবার আদেশ মত অভয়াচরণকে তাঁর সঙ্গে ঢাকা 

নিয়ে গেলেন। সেখানে 'তিনাঁদন থাকার পর আবার অজানার পথে বৌঁরয়ে 

পড়লেন অভয়াচরণ। এর পর আর একবার মান্র লোকনাথবাবার সঙ্গে 

ল্গাক্ষাৎ করেন 'তান। | ৮ 

বাবা লোকনাথ অভয়াচরণকে টপ রিনা কিন্তু তাঁর কর্ম- 
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গুরু করলেন রজনী চক্রবতাঁকে। সেই কর্মগুরুর সঙ্গেই তাকে যেতে 
বললেন । অভয়াচরণও রজন? বক্মচারীর সঙ্গে তাঁর ঢাকার আশ্রমে গেলেন। 
বাবা অভয়াচরণকে বলে দেন, রজনণও যা আমিও তা। রজনশ আমার সই- 
মোহরের নকল । 

বাবার এই কথা থেকে বোঝা যায়, তাঁর নিজের কম যোগ রজনণ রন্গ- 

চারীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে । রজনীর মধ্যেই তাঁর সত্তা সম্পূর্ণ 

রূপে উপলব্ধ হয়। তাই তাঁর সন্তার মধ্যে ডুবে রজনী যে কর্ম-উপদেশ 
দেবেন তা বাবা লোকনাথের উপদেশ বলেই গণ্য হবে । 
শাস্তে আছে, ভন্ত ও ভগবান এক ও আঁভন্ন। "যান প্রকৃত ভন্ত 'তাঁন 

ভান্তসমাহত চিন্তে ভগবানে প্রাণমন সমর্পণ করলে ভক্তের মধ্যেই ভগবানের 
সত্তা উপলব্ধ হয়। 

ঙ 

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃ গোস্বামীর শিষ্য। 

গুর;র কৃপায় তানি বেশ উচ্চস্হান লাভ করেছেন সাধন জগতে, তবু 

বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবাকে দর্শন করার ইচ্ছা তাঁর প্রবল। তাই 

মাঝে মাঝে প্রাণের আকুতি 'িয়ে বাবাকে দর্শন করতে আসেন বারদীর 

আশ্রমে । কিছাঁদন ধরে পেটের শূলবেদনায় ভূগছেন। এই বেদনায় 

আঁতশয় কাতর হয়ে পড়ার জন্য ব্রক্মচারীবাবাকে দর্শন করার ইচ্ছা হলেও 
যাই যাই করে বারদীর আশ্রমে যাওয়া সন্তব হয়ে ওঠোন। 

অবশেষে এই অব্হাতেই' পেটে শৃলবেদনার যন্ত্রণা নিয়েই একাঁদন 

বারদীর আশ্রমে এসে উপাঁস্হত হলেন। তারপর ভীন্তভরে বাবার চরণ 

বন্দনা করলেন। অন্তযমী সর্বজ্ঞ বাবা আগে হতেই কুলদানন্দের এই 

রোগের কথা যোগবলে জানতে পেরেছিলেন । 

প্রাথথামক কুশল 'জজ্ঞাসার পর বাবা নিজে থেকে কুলদানল্দকে জিজ্ঞাসা 

করলেন, কিরে, তুই পেটের শৃলবেদনায় খুব কষ্ট পাঁচ্ছিস, তাই না ? 

বাবার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন কুলদানন্দ। তান ত 

তাঁকে এ রোগের কথা বলেনাঁন। সাঁত্যই 'তাঁন অন্তযমিণ, তা না হলে 

একথা জানলেন ক করে ? 
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বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে কুলদানন্দ বললেন, হ্যাঁ বাবা, আম শ:লবেদনায় 
খুবই কল্ট পাচ্ছি। 

বাবা বললেন, বেশ, তুই যাঁদ এ রোগের হাত থেকে মযান্ত পেতে চাস 
ত আম।কে বল। 

কুলদানন্দ রন্ষচারী কি বলবেন কিছ ঠিক করতে পারলেন না। তান 

চল্তা করে দেখলেন, এই রোগফন্তরণা তাঁর সাধনপথে বিশেষভাবে বিঘ্ব 

ঘটাচ্ছে। তিনি চেম্টা করেও ঠিকমত মনঃসংযোগ করতে পারছেন না তাঁর 
সাধনায়। অতএব মহাশীস্তধর মহাযোগণী বাবার কাছে রোগ সারাবার 

প্রার্থনা করাই ভাল। 

এই ভেবে তান কাতরভাবে বাবাকে বললেন, আপনার যাঁদ কৃপা হয়, 
তাহলে এই রোগযন্ত্রণার হাত থেকে আমাকে ম;ন্ত করে দিন । 

বাবা লোকনাথ মহাশান্তধর মহাপুরুষ । তান তাঁর অলোৌকক যোগ- 

শান্তবলে যে কোন রোগার্ত ব্যান্তকেই রোগমনন্ত করতে পারেন এবং 

অনেককেই তা করেছেন। ইচ্ছা করলেই তা পারেন। অল্তরে তাঁর আর্ত 

মান.ষের প্রাত কৃপারও অভাব নেই । কিন্তু সাধারণ গৃহ মানুষের ক্ষেত্র 

যা খাটে, কুলদানন্দের ক্ষেত্রে তা খাটে না। কারণ বাবা দেখলেন, কুলদানন্দ 
রক্ষচারী, তানি সাধনার উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছেন। 

তাই তানি একটু চিতা করে বললেন, আমি তোর রোগ সারিয়ে দিতে 
পারি। ৃ 

এই বলে তান আশ্রমের উঠোনে অবাঁস্হত বেলগাছটি দৌখয়ে বললেন, 
এ বেলগাছের একটু মাটি খেয়ে পেটে লাগিয়ে দিলেই তোর রোগ সেরে 
যাবে। কিন্তু ভোগ শেষ হবে না। ভোগ শেষ করার জন্য আবার তোকে 

মৃতার পর দেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসতে হবে। এখন তোকে 
ভেবে বলতে হবে, কি করাব। তোকে ঠিক করতে হবে, এই দেহেই ব্যথা 

সহ্য করে সাধনার দ্বারা মস্ত হবি, না এ জীবনে রোগমন্ত হয়ে শেষ ভোগের 

জন্য আবার দেহ ধারণ করে আসাঁব। ৰ 
বাবার কথা শুনে মহা পরীক্ষায় পড়লেন কুলদানন্দজী। তিনি গম্ভীর 

হয়ে ভাবতে লাগলেন । ভাবলেন, এখন 'তান সাধনার উচচস্তরে 
পেীছেছেন। এখন মনে তাঁর বৈরাগ্য। বতরমানে জীবল্মনীন্তর বাসনাই 
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তাঁর প্রবল। এমত অবস্হায় ভোগ শেষ বা সম্পূর্ণ করার জন্য আবার 
দেহ ধারণ করা সন্তব নয় তাঁর পক্ষে । 

অনেক ভাবার পর জীবন্মধন্ড আর রোগমযান্ত-_এই দুটি পথের মধ্যে 
জীবন্মযান্তর পথকেই বেছে নিলেন কুলদানন্দজী । তান বুঝলেন, এখন 
জীবন্মঠান্তর চেপ্টাই ত তাঁর কাছে পরম পুর-ষার্থ। 

সামায়ক ব্যাঁধর কস্ট থেকে মনত হওয়ার জন্য সেই পরম পুর-যার্থ 

লাভের পথ হতে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। সে পথ ত্যাগ করা 

কোনরুমেই উীচত হবে না তাঁর। 

কুলদানন্দ কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছেন না সে কথা । মনে মনে 

পথটা ঠিক করে ফেললেও তখনো মুখে তা বলতে পারলেন না। অল্ত- 

দ্বন্দের দোলায় তখনো দলছিল তাঁর মনটা । 

তখন কুলদানন্দকে মৌন দেখে বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, 

কি হলো? চুপ করে রইলি কেন? বল, তোর কি ইচ্ছা । 
এবার কুলদানন্দ মনে দড়ু সংকঙ্গগ নিয়ে বললেন, রোগ মনীস্তর চেয়ে 

জীবন্মুন্তই আমার বেশী কাম্য । এখন রোশমনুন্ত হয়ে ভোগশেষের জন্য, 

আবার জীবনে বদ্ধ হতে চাই না আমি । সাধন জীবনে যাতে আমি চরম 
উন্নাত লাভ করতে পার, রোগষল্তুণা যাতে আমার সেই সাধনপথে বিশেষ 

কোন বিথু ঘটাতে না পারে, আপান আমাকে সেই করুণা করুন। আম 
রোগমরান্ত চাই না। 

কুলদানন্দের কথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন বাবা। তিনি তাঁর মাথায় 

হাত 'দিয়ে স্লেহভরে আশীবর্দ করলেন। এর পর কয়েকাঁদন বারদীর 

আশ্রমে থেকে বাবার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন 

কুলদানন্দ ব্রহ্গচারী । 

একাদন বাবাকে দর্শন করার জন্য বহ7 দূর থেকে এক ভন্ত এসে 

উপস্হিত হলো বারদীর আশ্রমে । তিনি নৌকাযোগে রক্গপুর নদীপথে 

এসেছেন । দরকারী কাজ থাকায় সোঁদনই' তাঁকে ফিরে যেতে হবে। 

ভন্তঁট আশ্রমে এসে বাবার চরণ বন্দনা করলেন। দুপুরে আহারাদর*পর 

বাঁড় ফিরে যাবার জন্য বাবার কাছে অন:মাতি চাইলেন। কিন্তু বাবা 

তাকে বললেন, আজকে থেকে যা' কাল ষাব। 
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বাবা আর কোন কথা বললেন না। “কিন্ত কেন তান তাঁকে নিষেধ 

করলেন তখন 'তাঁন তা বুঝতে পারলেন না। বুঝতে না পারলেও কারণ 
জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না তাঁর। তাই গুরুর আদেশ ?শিরোধার্য 

করে সোঁদনকার মত রয়ে গেলেন ভন্তাঁট ৷ . তবে তাঁর মনটা চণ্ণল হয়ে 
রইল । 

এমন সময় আশ্রমের গয়লানী মা ভন্তাঁটর কাছে এসে বললেন, চিন্তা 
করো না বাবা । তুমি থেকে যাও। তোমার কাজের কোন ক্ষাত হবে না 

বাবার কৃপায়। বাবা যখন নিষেধ করেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন রহস্য 
আছে এর মধ্যে । 

কিন্তু সে রহস্য বুঝতে বেশী দর হলো না ভন্তটির। দু তিন ঘণ্টা 
পর মেঘমুন্ত নীল আকাশে হঠাৎ দেখা গেল একখণ্ড কালো মেঘ । ক্রমে 

কমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল সেই কালো মেঘে । তারপরই শুরু হল 
প্রবল ঝড় আর সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃন্টি। গাছপালা সব ভেঙ্গে পড়ার 

উপক্রম হলো ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে । ঘন ঘন বজ্র গর্জনে কেপে উঠতে 
লাগল চা'রাঁদক প্রবলভাবে | 

ভন্তাঁট তখন স্তব্ধ 'বস্ময়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর সর্বজ্ঞ মহাযোগন 

গুরুদেবের কথা । এবার 'তাঁন পাঁরন্কারভাবে বুঝতে পারলেন ীকজন্য 

সর্বজ্ঞ গুরুদেব তাঁকে যেতে নিষেধ করেছিলেন । শুধু মানবজগতের মনের 

কথা নয়. প্রকীতিজগতের সব ঘটনার কথাও আগে হতেই এক মহাশান্তবলে 

জানতে পারেন তাঁন। ভন্তদের প্রাত কি অসীম তার করুণা! এই পরম 
করুণাময় গুরুদেব যাঁদ তাকে নিষেধ না করতেন, তাহলে এই প্রচণ্ড ঝড়ের 
তাণ্ডবে ক্ষিপ্ত উত্তাল ব্রন্মপ্ন্রের বুকে তাঁর প্রাণ ষেত। জীবনে আর বাঁড় 
1ফরে যাওয়া হত না। 

এই কথা ভাবতে ভাবতে পরম শ্রদ্ধাভরে বারবার প্রণাম জানালেন গুর্- 

দেবের উদ্দেশ্যে । ৃ 

গয়লানী মা এবার বললেন, দেখলে ত বাবা, কেন তোমাকে যেতে বাবা 

নিষেধ করোছিলেন। এবার বুঝলে ত, ডান অন্তযমী । আগে হতে সব 
বুঝতে পেরেছিলেন । 

. এই গয়লানী মা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে বাবার মত ভান্ত করতেন। 
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লোকনাথও তেমাঁন তাঁকে মার মত ভান্তি করতেন। আশ্রমের কাছেই এই 
গয়লানী মার বাঁড় 1ছিল। বাঁড় বলতে একখান মাটর কু'ড়ে ঘর! 

ধীনঃসন্তান 'িবধবা মানুষ । সংসারে সহায় সম্বল বলতে কিছ ছিল না। 

একটি গাই গুরু ছিল তাঁর সম্বল । লোকনাথ বাবা এখানে আসার আগে 

এই গর:র দুধ বিক্রী করেই জীঁবকা নিবাহ করতেন 'তান। 

লোকনাথবাবা যখন এখানে প্রথম আসেন, তখন তাঁকে দেখেই গয়লানণ 

মার মনে হলো, এই মানুষাঁট যেন তাঁর কত 'দিনের চেনা । সঙ্গে সঙ্গে 
বাবার প্রাত এক বাৎসল্য রস জাগল তাঁর অন্তরে । 

সন্তানের মত বাবা লোকনাথের সেবা করে যেতে লাগলেন । রোজ 

তাঁর গরুর দুধ এনে আশ্রমে দিয়ে যষেতেন। আশ্রমের সব ভার নিজের 

হাতে তুলে নিলেন। তখন তাঁর বয়স আশী বছর, কিন্তু সেই অশী'তিপর 

বদ্ধ বয়সেও বাবার কৃপায় এক আশ্চর্য কর্মশীন্তর আঁধকারণ হলেন 

গয়লানী মা। তাঁর দেহাঁট এমনই শন্ত সামর্থ হয়ে ছিল যে, দেহ দেখে 

তাঁর বয়স বোঝা যেত না । আশ্রমের যাবতীয় কাজকর্ম, আঁতাঁথদের দেখা- 

শোনা নিজের হাতে সারাদন ধরে করে যেতেন। 

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্খ গোস্বামণ আশ্রমে এলে বাবা যখন গয়লানী মাকে 

বললেন, গঞঁট তোমার ছেলে", তখন তান সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কফের বিশাল 
বপুঁটি অবলীলান্রমে নিজের কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে স্তন্যপান করান । 

বিজয়কৃষও সে স্তন্য পান করেন। এই অভাবনীয় ঘটনা দেখে আশ্রমে 

উপস্হিত ভন্তগণ কিময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। আশী বছরের নিঃসন্তান 

বৃদ্ধার স্তনে সহসা দুধ কোথা থেকে এল এবং বিজয়কষের বিশাল দেহের 
ভার বহনের এত ক্ষমতাই তর হলো 'কিকরে, ভন্তেরা তখন বুঝতে পারেন 

'ন। পরে তাঁরা বুঝলেন, গয়লানী মা ধর্ম বিষয়ে অনাভজ্ঞা এবং সাধন 

ভজন কিছু না করেও শুধু মহাপুর্ষর সেবা, ভান্ত ও তাঁর প্রাত অকুণ্ঠ 
আত্মসমর্পণের জোরেই এই অলৌকিক অসামান্যা শীন্তর আঁধকারণট 

হয়েছেন। 

আপন গভর্ধারণী জননীর মতই গয়লান মাকে ভান্ত শ্রদ্ধা করতেন 

লোকনাথবাবা । আশ্রমের সব দায়িত্ব তাই তিনি তাঁর হাতে তুলে 'দিয়ে-. 
[ছিলেন৷ গয়লানী মাও সে দায়িত্ব পালন করে যেতেন যথাযথভাবে । 
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গয়লানী মা সম্বন্ধে ভস্তদের কাছে বাবা বলতেন, ইনিই পূর্বজল্মে 
তাঁর গভ ধাঁরিণী জনন ছিলেন । | 

সমদশর্ট বাবা লোকনাথ ছিলেন সমস্ত ভেদজ্ঞানের উধের্ব । মানুষের 

মধ্যেও যেমন উচ্চ নীচ ও ধনী গরীবের কোন ভেদ ছিল না তাঁর কাছে, 

তেমাঁন কোন জীব সম্পকেও তাঁর কোন ভেদজ্ঞান 'ছিল না। 

কালীচরণ পোদ্দার নামে বাবার এক ধনী ভন্ত ছিল। কিন্তু ধনীর 

সন্তান বলে মনের মধ্যে অহমিকা তখনো দূর হয়নি । একাঁদন সে এক 

দূরারোগ্য ব্যাঁধ হতে মন্ত্র হবার আশায় বারদীর আশ্রমে এসে উপাস্হত 
হয়। অর্থের কোন অভাব নেই তার। আসার সময় সঙ্গে চাকর নিয়ে 

এসেছে । বাবার সেবায় নিবেদন করার জন্য এক হাঁড় দুধ এনেছে সঙ্গে । 

দুধের পান্রীট ছিল চাকরের হাতে। 

আশ্রমে এসেই কালীচরণ দূধের পান্াট বাবার ঘরের বারান্দায় রাখার 

জন্য নির্দেশে দিল তার চাকরকে । চাকরাঁট সেই আদেশমত বারান্দায় 

পান্রাট রাখতেই বাবা ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠলেন, না না, ওখানে 

রেখো না। 

বাবার আদেশ শুনে থমকে দাঁড়য়ে রইল চাকরাঁট । সে তখন দুধের 

পান্রট বারান্দার নীচে রাখল । 

এঁদকে এই সব দেখে ভয় পেয়ে গেল কালীচরণ। সে তখন ভাবল, 

বাবা হয়ত তার আনা দ্ধ গ্রহণ করবেন না। কত আশা করে বাবার সেবার 

জন্য এই দুধ এনেছে । যেমন করে হোক তুষ্ট করে তাঁর কুপালাভ করতেই 
হবে। কৃপালাভ না হলে রোগ ম্ান্ত হবে না তার। যে রোগকোন 

ডান্তার কবরেজ বা কোন ওষুধপন্র সারাতে পারে না, বাবার দয়া হলে তাঁর 

ইচ্ছামান্র তা সেরে যায়। 

এই সব ভেবে বাবাকে দুধ গ্রহণ করার জন্য অনঃনয় বিনয় করতে লাগল 

কালচরণ। এমাঁনতে তার ধনের অহগকার কিছুটা থাকলেও লোকনাথ- 

বাবাকে সাঁত্যই ভন্তিশ্রদ্ধাকরত সে। তাঁর অলোঁকিক শান্তর কথা সে সব 

জানত । আশ্রমে এসে বাবার সামনে যতক্ষণ থাকত কোন অহঙকার বা 

“অহামিকা থাকত না তার মনে। 
, কিচ্তু কালীচরণের অনুনয় বিনয় সব শুনেও বাবা সেই একই কথা 
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বললেন। "তান স্পন্ট জানয়ে 'দলেন, না না, ও দুধ আশ্রমে রাখা 

চলবে না। 

বাবার এই অনমনীয় ভাব দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল কালাীচরণ। 

সর্বজ্ঞ বাবা কেন তার দুধ গ্রহণ করতে চাইছেন না, সে ক দোষ করেছে, 
তার ছুই বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে দাঁড়য়ে রইল কালণচরণ । 

এমন সময় আশ্রমেরই একটা কুকুর এসে সেই দুধ খেতে শুরু করে 

দিল। আশ্রমের ভন্তেরা তা দেখেও কেউ ছু বলল না। কিন্তু কালীচরণ 

বাবার জীবপ্রেমের কথা, বিশেষ করে আশ্রমের প্রাতটি জীব ও কাঁটপতঙ্গের 

প্রাতি অফুরল্ত মমতার কথা জানত না। সে তাই কুকুরটা দুধে মুখ 

দিতেই সে ছুটে এসে কুকুরটাকে তাঁড়য়ে দিল। এত কম্ট করে আনা 
এতখান দুধ নম্ট হয়ে যাওয়ায় আফশোষ করতে লাগল সে। 

তা দেখে বাবা বুঝলেন, তাঁর ভন্ত ও শিষ্য হলেও কালীচরণ সর্বজীবে 

সমদাঁশতার শিক্ষাট আয়ন্ত করতে পারেনি । তাছাড়া সে এখনো মায়া ও 

অহংবোধের বশীভূত । তার আচরণ বিসদৃশ্য ঠৈকল বাবার কাছে। 

তাই 'তাঁন কালচরণকে বললেন, কালীচরণ, আমি তোর মনের ভাব 
জানি বলেই তোর দুধ রাখা চলবে না বলোছিলাম । ভেবে দেখ, দুধটা তুই 

আমার জন্য এনেছিস । আমাকে দিয়েছিস । 'কল্তু এখনও তার উপর মায়া 

ছাড়তে পাঁরসনি। আমাকে যখন 'দিয়োছস, তখন তোর তাতে অধিকার 

কিঃ আম তা খাই বানা খাই তাতে তোর ক? যখন দান করাঁব 

নিঞ্বার্থভাবে দান করাব। তা না হলে সে দানের কোন সার্থকতা থাকতে 
পারে না। তুই আশ্রমের কুকুরটাকে কেন তাড়া ? 

বাবার কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লাঁজ্জত হয়ে বাবাকে ভান্ত 
ভরে প্রণাম করে ক্ষমা চাইল তার কাছে সে ভুলের জন্য । 

কালনচরকে বাবা যে উপদেশ দিলেন তাতে দুটি বিষয় স্পন্ট হয়ে ওঠে । 

প্রথমতঃ 'তি'নি কালচরণকে 'নঞ্বার্থ দানের 'বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। 'নিঞ্বার্থ 

দান মানেই সাত্ক দান। গতায় বলা হয়েছে সতত, রজ, তমঃ এই তিনাঁট 
গুণ আমাদের সকল কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে অপ বিস্তর জাঁড়য়ে থাকে । এই 

গুণভেদে আমাদের সকল কর্মের মত আমাদের দানও সাত্বক, রাজাঁসক 
বা তামাঁসক হয়ে থাকে ৷ সাত্ুক দানই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাতে দাতার মনে 
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কোন স্বাথথবোধ বা প্রাতদানের আশা থাকে না। রাজাঁসক দানের দাতার 
মনে ' আম দান করাছি--এই অহামিকা ও আত্মপ্রচারের ভাব থাকে । আবার 

তামাঁসক দানে স্বার্থীচন্তা এবং প্রাতদানের আশা প্রবল থাকে । কালী- 

চরণের দানে রজোভাব ও তমোভাব 'মাশ্রত ছিল । তার দান নিঃস্বার্থ বা 

সাত্বুক ছিল না কোনক্রমেই ৷ তার দেওয়া দুধ বাবা লোকনাথ সেবা করলে 
তান তুষ্ট হয়ে তাকে রোগমন্ন্ত করবেন__এই আশা ও স্বার্থাচল্তা বলবতী 

ছিল তার মনে । 

অন্তষাঁমী বাবা কালীচরণের মনের এই কথা ও ভাব আগে থেকে জানতে 

পেরেই তার দেওয়া দুধ তাঁর ঘরের বারান্দায় রাখতে 1দতে চান নিন৷ 

'দ্বতীয়তঃ কোন জীব সম্বন্ধে কোন ভেদজ্ঞান লুপ্ত করে সর্ব জীবে 

সমদার্শতা বোধ জাগিয়ে জগতের সকল জীবের মধ্যে এক আভিন্ন আত্মাকে 

দেখতে শেখার জন্যই বাবা তাঁর আশ্রমের সব জীবকে সমানজ্ঞান করতেন । 

উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট 'নার্বশেষে সকল জীবকে তিনি সমানভাবে ভালবাসতেন । 

তাই তিনি কালীচরণকে বলেছেন, তুই যখন আমাকে দিয়েছিস, তখন সেই 
দুধ আঁম খাই "বা না খাই তাতে তোর কিঃ অথাৎ তাঁর উদ্দেশ্যে 

িবোদত দুধ আশ্রমের কোন একাঁট কুকুর খেলেও তাঁর আত্মাই তাতে তৃপ্ত 
হয়েছে। এই শিক্ষাই তিনি দিতে চেয়েছেন কালীচরণকে ৷ 

প্রাকৃতিক দুষোঁগের হাত থেকে অনুগত ভন্তকে সর্বজ্ঞ বাবা লোকনাথ 
আগে হতেই তাকে সাবধান করে দিতেন । আবার কোন সময় প্রাকী তক 

দুযোগের কবলে পড়ে কোন ভন্ত তাঁকে স্মরণ করলে সেখানে সক্ষমদেহে 

ছুটে গিয়ে সেই শরণাগত ভন্তকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতেন 

বাবা । বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় নামে বাবার এক ভক্তের জীবনে এই 
ধরনের একটি ঘটনা ঘটে । 

বহারীলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবী, ঢাকা জজ কোর্টের 

উকীল 'হসাবে সারা শহরে তাঁর খুব খ্যাত ও প্রাতিপান্ত ছিল। 

বিহারীলাল ছিলেন বাবার পরম অনন্ত ভন্ত। মাঝে মাঝে তান 

ছুটি পেলেই ঢাকা থেকে বারদীর আশ্রমে ছুটে আসতেন বাবাকে দর্শন 
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করার জন্য । ঠ হু 
একবার তিনি ঢাকা থেকে স্টীমারযোগে রওনা হয়ে মেঘনা নদীর উপর 

য়ে চট্টগ্রাম বাচ্ছিলেন। ফেরার পথে বারদী গিয়ে বাবাকে দর্শন করার 
ইচ্ছা ছিল । 

মেঘ দেখা যায়। দেখতে দেখতে গোটা আকাশটা ঢেকে ধায় সেই কালো 
মেঘে। কিছ-ক্ষণের মধ্যেই বদ্ত্রীবদন্যৎসহ প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। 
সেই ঝড়ের আথাতে উত্তাল উদ্দাম হয়ে ওঠে মেঘনা নদী । একটার পর 
একটা করে প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে স্টাঁমারের গায়ে । 
প্রলয় তাণ্ডবে মেতে উঠেছে যেন সমগ্র প্রকতি। 

যাত্রীগণকে বিপদ সংকেত জানাবার জন্য বারবার বেজে উঠতে থাকে 
স্টীমারের বাঁশী । যাত্রীদের বুক কেপে ওঠে সে বাঁশীর শব্দে । আবার 
[বপন স্টীমারের বাঁশীর শব্দটাও করুণ আর্তনাদের মত শোনায়। 

মৃত্যু অবধাঁরত জেমে বিহ্বগ ও বিমূ় ইয়ে পড়েন বিহারীলাল ও 
স্টীমারের অন্যান্য যান্রীরা। স্টীমারের নাবিকরাও বুঝতে পারে, কিছু- 

ক্র্ণের মধ্যেই ঢেউ-এর আঘাতে উল্টে গিয়ে স্টীমারটাও তাঁলিয়ে যাবে গভীর 

জলের তলার । আজ মেঘনা নদীর বুকেই তাদের সলিল সমাধ হবে। 

তাই আসন্ন মৃত্যুর কালো' ছায়া পড়ে সব নাবিক ও যান্রীদের চোখে মখে। 
রুমে প্টীমারের মধ্যে জল ঢুকতে শুরু করে। ফলে কাত হয়ে পড়ে 

স্ীমারটা। এবার অবশ্যই ভীল্টয়ে যাবে। প্রাশরক্ষার কোন উপায় না 

দেখে বিহারীলাঙ্ঈগ ব্যাকুল্গ হয়ে একমনে স্মরণ করতে থাকেন লোকমাথ- 
বাবাকে ৷ “হে বাধা রক্ষা করো, হে বাবা রক্ষা করো' বলে বাবাকে ডাকতে 

থাকেন কাতর কণ্ঠে । শরবাগত ভন্তের সেই কাতর ডাকে বাবার আসন 
টউলে যায়। সেভডাকে তন সাড়া না 'দয়ে পারেন না। 

সেই সময় বাবা লোকনাথ ভন্তদের সঙ্গে বসেছিলেন আশ্রমে তাঁর ঘরের 
বারান্দায়। ঢাকা কলেজের সংপাঁরি্টেডেপ্ট অনাথবষ্ধু মৌলিক তখন 

লোকনাথ ১২ 
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হঠাৎ বাবা কেমন যেন চণ্ল হয়ে উঠলেন । ভন্তেরা এর কোন কারণ 
জানতে পারলেন না। 

বাবা এবার 'িজ্জে থেকেই বলে উঠলেন, বিহারী খুবই বিপন্ন । সে 

আমাকে বারবার ডাকছে । আমি তার কাছে যাচ্ছি। 
এই বলেই সমাধদ্হ হয়ে পড়লেন 1তাঁন। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ ও পাথরের 

মত নিশল নিম্পন্দ হয়ে উঠল তাঁর সারা দেহটা । তা দেখে কিময়ে হত- 
বাক হয়ে বসে রইলেন ভন্তেরা। 

কিছুক্ষণ পর সমাধ ভঙ্গ হলো । দেহি আবার প্রাণচণল হয়ে উঠল। 
বাবা তখন বলে উঠলেন, মেঘনা নদীর বকে বিহারী খুবই বিপদে পড়ে- 

শছিল। তাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে এলাম । তার সঙ্গে 
স্টীমারের অন্যান্য যাতীরাও বেচে গেল। 

এঁদকে তখন জল ঢুকে সাঁত্যই স্টীমারাঁট ডুবে বায়, 'কিন্তু পরক্ষণেই 
অলোৌকিকভাবে ভেসে ওঠে স্টীমারাঁট । তারপর 'স্হর হয়ে থাকে । ফিছু- 

ক্ষণের মধ্যেই সেই ঝড়ের তাণ্ডবও স্তব্ধ হয়ে ষায়। স্টীমারাট যখন ভেসে 
ওঠে, তখন 'বাস্মত ও হতচাঁকত যাত্রীরা দেখতে পায়, দুটি অলৌকিক 
হাত যেন শন্ত করে ধরে রেখেছে স্টীমারটাকে । বিহারীলাল এবার বুঝতে 

পারলেন, এটা হলো অলোকিক শীন্তসম্পন্ন মহাযোগী বাবা লোকনাথের 

লীলা | তিনি বারবার প্রণাম জানালেন বাবার উদ্দেশে ।+ 
ভারে রাজা রিলে তখন রায়বাহাদুর রাজেন্দ্র নারায়ণ। তান 
ছিলেন ধার্মক ও গুগগ্রাহী। তিনি বারদীর ব্রহ্ষচারী লোকনাথ বাবার 

অলৌকিক যোগাঁবভাঁত ও কপার কথা শুনে আকৃষ্ট হন তাঁর প্রাত। 

একাঁদন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সদলবলে একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে 
বারদীর আশ্রমে এসে বাবার একখান ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে 

টাঁঙ্গয়ে রাখেন। সেই থেকে 'তাঁন বাবার একজন পরম ভন্ত হয়ে ওঠেন। 
বাবার 'দব্জ্যোতিমান্ডত দেহ দেখে এবং তাঁর মুখ থেকে ধমালোচনা 
শুনে আভভ্ত হয়ে পড়েন রাজেন্দ্রনারায়ণ। 

তারপর থেকে 'তাঁন বাবাকে শিবজ্ঞানে পূজা করতেন । রাজবকার্ষ 

পাঁরচালনায় ও সাংসাঁরক বে কোন সমস্যায় ০০০০৮০৪০০ 

আসতেন। বাবার আদেশমত কাজ করতেন। 
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একবার রাজা রাজেন্দ্ননারায়ণ বাবাকে ভাওয়ালে নিয়ে যাবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। তান বাবার কাছে বলেন, ভাওয়ালে তান বাবার জন্য 
মান্দর ও আশ্রম গ্রাতিষ্ঠা করবেন। 

ভক্তের এই একান্ত আগ্রহ দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বাবা বলেন, 

আমাকে ভাওয়ালে নিয়ে যাবার জন্য এত বাস্ত হচ্হিস কেন 2 আম ত সব 

সময় তোর কাছেই আছি । আমাকে যেখান থেকে ডাকাঁব, সেখানেই 
আমাকে পাঁব। 

এইভাবে রাজাকে অনেক করে বাঁঝয়ে শান্ত করেন বাবা । অবশেষে 
বাবার আদেশে তাঁর আঁভপ্রায় ত্যাগ করেন রাজা । 

বাবাকে যেমন রাজেন্দ্রনারায়ণ ভীন্ত করতেন, বাবাও তেমান তাঁকে 

ভানবাসতেন। এইভাবে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠোছল তাঁদের মধ্যে। 

বাবাকে বেশীদন না দেখে থাকতে পারতেন না রাজা বাহাদুর । কাজকর্মের 
মাঝে সময় করে প্রায়ই ছুটে আসতেন বাবার কাছে । আর তান আশ্রমে 

এলেই বাবা তাঁকে নানা উপদেশ 'দিতেন। বাবার সেই উপদেশমত রাজা 
কাজ করছেন কনা সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতেন । 

একাদন রাজেন্দ্রনারায়ণ পান্নীমত্র ও লোকজন নিয়ে হাতণর পিঠে চড়ে 

বাবাকে দর্শন করার জন্য বারদীর আশ্রমে এলেন । যথারীতি গুরঃদর্শন 
ও চরণবন্দনার পর প্রসাদ পেলেন রাজা । তারপর বাবার কাছে বিদায় 

নেবার জন্য অনুমাঁত চাইতে গেলেন। তিনি বাবাকে বললেন, বাবা, আঙ্জ 

আমাকে এবার যাবার অনমাতি দিন। আমার বিশেষ কাজকর্ম আছে। 
আর থাকা চলবে না। 

বাবা তখন হঠাৎ বলে উঠলেন, না-না, এখন যাসাঁন। যাঁদ একান্তই 
যেতে হয় িকছু পরে যাঁবি। 

কল্তু রাজেন্দ্রনারায়ণ ভাওয়ালে তখনি ফিরে যাবার জন্য বাস্ত হয়ে 
পড়লেন। "তান বাবাকে প্রণাম করে তথাঁন হাতার পিঠে চড়ে রওনা হয়ে 

পড়লেন। 

আশ্রম থেকে বোরয়ে রাজা পথে কিছ-দুরে যেতেই সহসা নীল আকাশে 

কালো মেঘ উঠল। দেখতে দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে গিয়ে প্রবল ঝড়- 
বৃষ্টি শুরু হলো। রাজা বঝতে পারলেন, এতগনীল লোক নিয়ে এই 
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অবস্হায় ভাগুয়াল যাওয়া সম্ভব হবে না। এই ভেবে 1তাঁন আশ্রমে রে 
এলেন। 

রাজাকে ফিরে আসতে দেখে সর্বজ্ঞ বাবা মনে মনে হাসলেন । কিন্তু 
তনি যেন কিছুই জানেন না, মুখে এমণ ভাব দৌখয়ে বললেন, কিরে 
[ফিরে এলি কেন? 

রাজা 'বিনীতভাবে বললেন, ঝড়বুম্টির জন্য ফিরে এলাম । না থামলে 

যাবার উপায় নেই। 
বাবা তাঁর স্বভাবাঁসদ্ধ হাঁস হেসে বললেন, বেশ বেশ ভালই করোছস। 
ণকছ,ক্ষণের মধ্যেই ঝড়ব্ণন্ট থেমে গেল। রাজা হাতী সাজাতে 

আদেশ 'দলেন লোকজনদের রওনা হবার জন্য। রাজার আদেশে হাতা 

সাজানো হলে লোকজন নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন রাজা । 

কন্তু এবারেও 'িছন্দুর যাবার পরই আবার তেমাঁন করে ঝড়বু্টি 

শুরু হলো। রাজা আবার ফিরে এলেন। বাবা চুপচাপ বসোঁছলেন। 
যেন কছুই জানেন না। 

রাজার এবার চৈতন্য হলো। তান ভাবতে লাগলেন, বারবার এমন 

হচ্ছে কেন? ঝড়বৃষ্টি থামলে যাত্রা করলে আবার হয়ত ঝড়বৃষ্টি শুরু 
হবে পথে। তান এবার বুঝতে পারছেন, তান বিদায় নেবার সময় বাবার 
আদেশমত কাজ করেনান বলেই" এমন হচ্ছে । বাবা তাঁকে বিদায় নেবার 
সময় বলোৌছলেন, এখন যাসান, পরে যাবি। সেই কথা অমান্য করার জন্যই 
বারবার গিরে আসতে হচ্ছে তাঁকে আশ্রমে । বাবা সর্বজ্ব বলেই ঝড়বৃষ্টি 
জানত বিপদের কথা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন তান। তাই ভন্তকে 
সাবধান করে 'দিয়োছিলেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশের গু অর্থ বুঝতে পারেন 
নন রাজা । বাবা সব কথা সব সময় ভেঙ্গে বলেন না। কিন্তু তাঁর কথা 
মান্য করা ভস্ত্রদের উঁচত। তা না করে ভুল করেছেন 'তান। 

রাজা আরও বুঝতে পারলেন, বাবা লোকনাথ সাক্ষাৎ শিব। সব 

দেবতাই বিরাজ করেন তাঁর দেহে । 'তানিই পুরুষ, আবার 1তানই প্রকাতি। 
রাজা এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাবার চরণ ধরে বললেন, বাবা 

মাকে ক্ষমা করছ । আপনার আদেশ অমান্য করার জন্যই বারবার 

"আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে । আমি বুধতে পেরেছি, আপনার আর্দেশ: 
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নাপেলে আমার এমন সাধ্য নেই যে আম এই আশ্রম ছেড়ে চলে যাই। 
খুবই অপরাধ করোছি বাবা, আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হব না। 
আপনি কৃপা করে আমাকে যাবার অনুমাত দিন । 

ভন্ত তার ভুল বুঝতে পেরেছে, একথা সে নিজে স্বীকার করলে বাবা 

সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর তখন দয়া হলো । তিনি এবার প্রসন্ন মুখে বললেন, 
আমি ত তোকে 'কছক্ষণ অপেক্ষা করে যেতে বলোছিলাম । তুই ত আমার 

কথা শুনল না। সেই জন্যই এত কষ্ট ভোগ করতে হলো। আমি আর 
শক করব বল। 

রাজা তখন কাতরভাবে বললেন, আমার কৃত অপরাধের জন্য আমাকে 
ক্ষমা করুন। বিশেষ কাজ থাকার জন্যই যেতে চাইছি । আপাঁনই ত বলে- 

গছলেন, কর্তব্যকর্ম ঠিকমত পালন করতে । তাহলে এবার যাবার অনঃমাঁত 
দন । 

রাজার এই ব্যাকুলতা দেখে বাবা বললেন, আচ্ছা যা, আর কোন চিন্তা 
নেই। পথে আর কোন বিঘ্বু ঘটবে না। 'নাশ্চন্ত মনে যেতে পারাবি। 

রাজা বাবার চরণে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে সদলবলে যাত্রা করলেন। 

আশ্রমের বাইরে এসে দেখলেন, আকাশ একেবারে পাঁরন্কার । আকাশে 
মেঘের চিহ্মান্ন নেই। আকাশের অবস্হা দেখে এখন মনেই হয় না যে, 

কিছুক্ষণ আগে প্রবল ঝড়বৃণ্টি হয়েছে । সরাই বুঝতে পারল, এটা বারার 
লীলা । রাজা হাতাতে চড়ে লোকজনসহ বনর্বিঘে ভাওয়ালে গিয়ে 
পৌঁছলেন । 

এর পর থেকে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ লোকনাথ বাবার সব আদেশ ও 

উপদেশের গন অর্থট বোঝাবার চেস্টা করতেন ধৈর্য ধরে। সোদিনকার 
ঘটনায় 'তাঁন বুঝতে পেরোছিলেন, বাবা ভক্তদের যে আদেশ দেন, তার 
পিছনে একটি করে গড কারণ থাকে । অনেকে তা বুঝতে না পারলেও 
মেনে চলে। অনেকে আবার তা বুঝতেও পারে না। মেনেও চলে না। 
তাঁর মনে পড়ে, এর আগে একাঁদন ভাওয়ালে আশ্রম প্রাতষ্টা করে বাবাকে 
সেখানে নিয়ে যেতে চাইলে বাবা তাঁকে বলছিলেন, কেন আমাকে নয়ে 
যেতে চাইছি ? আমি ততোর কাছেই আছি । মাকে ডাকলেই পাব । 
_ এ কয়র কার হলে এই যে, রাবাকে সাধারণ মানু হিসারে দেখুলে 
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চলবে না। তাঁর আত্মা নরদেহে আবদ্ধ হয়ে একটি 'বশেষ জায়গায় 

থাকলেও আসলে তাঁর যে আত্মা সর্বব্যাপণ, সকল ভক্তের মধ্যেই তা বিরাজ 

করে সর্বক্ষণ। ভন্ত আত্মজ্ঞানী হয়ে তার আত্মার মধ্যে খ্জলেই বাবার 
আত্মাকে দেখতে পাবে । তাই ভান্তিভরে বাবাকে স্মরণ করে ডাকলেই তারই 
মধ্যে বাবার আত্মা জাগ্রত হয়ে উঠবে । তখন সে তার ডাকে সাড়া পাবে। 

তার অভাঁষ্ট সিদ্ধ হবে। এই জন্যই বহু দূর থেকে বহু ভন্ত 'বিপদাপন্ন 

হয়ে বাবাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করে ডাকতেই বাবা সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষমদেহে 

তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে 'বপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। 

ঙ 

কুমিল্লার 'নিবারণ রায় নামে একাঁটি লোক খুনের মামলার আসাম? হয়ে 

আঁভয্ন্ত হয় আদালতে । বেশ কিছ-ীদন ধরে মামলা চলতে থাকে জেলা- 

কোর্টে । নিবারণের পক্ষে ভাল উকীল নিযন্ত করা হয়। কিন্তু উকীলের 

শত চেম্টা সত্তেও কোন ফল হয় না। জেলাকোর্টে ফাঁসর হুকুম হয় 
[নিবারণের | 

এর পর কলকাতা হাইকোর্টে আসামীর পক্ষ থেকে আপাল করা হয়। 

এবারেও বড় বড় আইনজীবী 'িষুন্ত করা হয় আসামীর পক্ষে। তাঁরাও 
নিবারণকে ফাঁসর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। 
কিন্তু কিছুতেই কিছ? হলো না। সকলেই আশা ছেড়ে দিলেন। 

আর সময় নেই। পরের দিন হাইকোর্টের রায় বার হবে। নিবারণ তখন 
বন্ধ কারাগারে অবধাঁরত মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে শুধু প্রহর গণনা 

করতে থাকে। আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তার চোখে মুখে । 

রুদ্ধদ্বার কারাগারের মধ্যে অশান্তভাবে পায়চাঁর করতে থাকে নিবারণ । 

এই ঘোর নংকটে কে তাকে রক্ষা করবে, কেমন করে সে প্রাণ বাঁচাবে, এই 
চল্তায় পাগলের মত হয়ে ওঠে সে। ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙ্গে যায়।. সব 

আশা নিল হয়ে যায় একে একে। ৃ 

হঠাং তার অন্তরের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে, বাবা লোকনাথের চরণে 
শরণ নে। এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই । একমান্ন তাঁনই তোকে 

ইচ্ছা করলে কৃপা করে বাঁচাতে পারেন এই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে। 
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বারদীর রক্মচারী নামে খ্যাত এই মহাপুরষের নাম নিবারণ শুনেছে 
বটে, 'কন্তু তাঁকে দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়াঁন তার । আজ জাবনমতত্যুর 
এই সন্ধিক্ষণে তার বাঁচার একমান্র উপায় 'হসেবে সেই করুণাময় মহা- 
পূরুষের নামাট কে যেন তার অন্তরে বলে দিল। 

সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ কাতরভাবে সমস্ত অন্তর নিয়ে একাগ্রাচত্তে পরম 
ভান্তভরে বাবা লোকনাথের মহানাম স্মরণ করতে লাগল । 

বাবার নাম স্মরণ করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়ে নিবারণ । সহসা এক 

'ম্গ্ধ দিব্জ্যোতিতে উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে সমগ্র কারাকক্ষ। আর সেই 

জ্যোতির মধ্যে আঁবভ্ত হন ীবপদের বধু, আে'র পাঁরন্রাতা, শরাণাগত 
বংসল বাবা লোকনাথ । 

নিবারণ দেখতে পেল জটাজুটধারী জ্যোতির্ময় এক সন্ন্যাসী কারা- 
গারের লোহার দরজজার ভিতর "দিয়ে অবলীলাক্রমে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে 

তাঁর দিকে ঞগয়ে আসছেন । 'নিবারণ তখন এক অপূর্ব ?িময়ে আভভৃত 
হয়ে সম্ন্যাসীর চরণতলে পাঁতত হয়ে বলল, কে আপাঁন প্রভূ? কোথা 
থেকে আপাঁন এসেছেন ঃ আমাকে কৃপা করবার জন্যই 'কি আপনার 

আবিভাব ? 

সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বললেন, তুই আমাকে স্মরণ করে আমার 
শরণাপন্ন হয়েছিস, সেজন্য আমি তোর মামলার রায় লিখে দতে এসোছ। 
শুনে রাখ, এতক্ষণ তুই যার নাম করাছাল, আঁমই সেই বারদীর লোকনাথ 
রূ্ষচারী । 

এই বলেই মূহূর্তমধ্যে বাবা অক্তাহ্ঘত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে দিব্য- 
জ্যোতিতে ঘরথানি উদ্ভাসিত হয়োছল সে জ্যোতি. মিলিয়ে যেতেই ঘর- 
খানি অন্ধকার হয়ে গেল। 

মনের মধ্যে আশা জাগলেও সংশয়ের দোলায় মনটা দুলতে লাগল 

নিবারণের । সারারাত ঘুম হলো না তার। অবশেষে 'বাণিদ্র রানি কেটে 

গিয়ে রান্রি গ্রভাত হলো। দেখতে দেখতে সূর্য উঠল আকাশে । নিবারণের 

দুঃখেরও অবসান হলো । 

ৃ দিন কোর্ট থেকে খবর এল, নিবারণ রায় হাকিমের রায়ে বেকসুর 
পয়েছে। এবার মন থেকে সব সংশয় কেটে গেল 'নবারণের । সে 
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হলো স্সে। তাঁর অল্মোকক ষোগশান্তর দ্বারাই এই অসাধ্য সধন করেছেন 
শতানি। 

কারামুন্ত হয়েই বারদীর আশ্রমে বারার কাছে ছুটে গেল নিবারণ । 

সেখানে রারার তৈলাচন্রথানি দেখেই বুঝতে পারল এই মৃহাপুরুষই সোঁদন 
রাতে তাকে দর্শন দিয়ে অবধাঁরত ফাঁমর হাত থেকে রক্ষা করেছেন 
গাকে। 

সেদিন বঝারদীর আশ্রমে এক যদবক এ উপ্াস্হত হলো । যুবকাঁট 

াধুনক শিক্ষায় 'শাক্ষত। তাই ধর্মরুর্ম রা সাধ, মন্ন্যাসীর প্রাত তার 
আস্হা বা আগ্রহ ছুই নেই । সব সাধু সন্ধ্যাসীকে ভ-ড রলে মনে করে 

পে। 

যূরকাঁট তার মাকে খুবই ভালবাসে । সম্প্রাত তার মা এক দুরারোগ্য 

রোগে ভূগছেন। তাই তার মার একান্ত অনুরোধে তার আনিচ্ছা সত্বেও 
বারদীতে ন্বোকনাথ ব্রম্মচারীর কাছে এসেছে মার রোগম্যান্তর জন্য । 

কল্তু আশ্রমে এসে বাবা লোকনাথকে প্রণাম না করে একধারে চুপ করে: 

দাঁড়য়ে রইল । 
ছেলেটিকে দেখেই সর্বজ্ঞ অল্তঘমি বাবা বলে উঠলেন, কিরে, তুই ত 

ধর্মকর্ম বা সাধ সন্ন্যামশীতে 'বি*বাস কাঁরম্ না, তরে কেন কষ্ট করে আম্মার 

কাছে এসোছস ? | 
কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় ছেলোঁটি। সে যে সাধু সম্নযসীকে 

ধৃরক্রাস রে না, এটা ত তার মনের কথা । এ 'নিয়ে গতকাল বাড়তে তার 
মায়ের সঙ্গে তকাীবতর্ক হয়েছে । সে কথা ত বাইরের কেউ জ্বানে না। 
সে কথা ইনি জানলেন ককরে ? তবে 'ি হান অন্তধনী ? 

অব লাধু লাম সমান নয় । সাধু সম্যাসীদের মধ্যে অনেক শ্রান্তমান 
লাধক আছেন। অনেকে উচ্চস্তরের ষোগশান্তর আঁধকারী । মেই শান্তির 
বলে তাঁরা অসধ্য সাধন করতে পরেন । 

এই সব ভেবে নিজের ভুল বুঝতে পারল ছেলেটি । নিঙ্জেকে অপুর 
বূলে মনে হুলো তার। বাবার প্রশ্ের উত্তরে তাই কোন কথা বলতে না 
হরে চুঞ্জন্করে দ্াড়য়ে রহুল মাগা নচু করে। 
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তার সেই অবচ্হা দেখে করুণা জাগল বাবার মূনে। 'তাঁন তাকে স্লেহ- 
ভরে কাছে ডাকলেন। ছেলোট কাছে যেতে ?তাঁন তাকে আবার প্রশ্র 
করলেন, তুই তোর মাকে খুব ভালবাঁসস, না? তার আদেশেই ত তুই 
আমার কাছে এসৌছস। | 

একথা শুনে আরও 'বাঁস্মত হয়ে যায় ছেলোট। বুঝতে পারে সর্বজ্ঞ 
এই মহাশীন্তধর সাধকের কোন কিছুই অজানা নেই। অবশেষে সব লজ্জা 
সংকোচ কাটিয়ে উঠে ছেলোট উত্তর করল, আজ্ঞে হ্যা, আম আমার মার 
আদেশেই এসৌছ আপনার কাছে । 

ছেলেটির কথায় বাবা সন্তুট হলেন । তান তখন তাকে বললেন, বাঃ 

বেশ ভাল ছেলে ত তুই। ইচ্ছায় হোক আনিচ্ছায় হোক যে সন্তান মর 
আদেশ পালন করে, ভগবান তাকে দয়া করেন, তার প্রাত সন্তুষ্ট থাকেন। 

তার যাতে মঙ্গল হয় তাই 1তাঁন করেন। 

যুবকটি কোন কথা বলল না। বাবাও 'িছ:ক্ষণ চুপ করে রইলেন। 

তারপর বললেন, তোর মা আমাকে বি*বান করে মনে মনে আমার কাছে যে 
প্রার্থনা করেছিল, সে প্রার্থনা বিফল হয়ান। তুই সরকার" চাকাঁরর জন্য 

পরীক্ষা 'দিয়োছিলি ত? তুই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিস। তোর 

পকেটে একটা চিঠি এসেছে। সেটা খুলে দেখ। তোর চাকারর খবর 
এসেছে। 

যূরকঁটি তাড়াতাঁড় পকেট থেকে 'চাঠ বার করে দেখল, সাঁত্যই তার 
ডাকার পাওয়ার খবর এসেছে । 

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনায় ছেলোটির চৈতন্যাদয় হয়। এক 'নাবড় ভান্ততে 

তার মাথা আপনা হতে নত হয়ে যায় বাবার চরণে । বাবার চরণে প্রণত 
হয়ে সে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে তার বহীদনের ভুল বুঝতে 

পারে। সাধু সন্যাসীদের প্রাত যে অশ্রদ্ধা ও আব*বাসের ভাব বদ্ধমূল 

ছিল তার অন্তরে, সে ভাব তার.এই মহাপন্রুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাঁনত একটি 
ঘটনার আঘাতে কেটে যায়। সাধু সম্যাসীদের প্রাত 'র*্বাস ও ভান্ত জাগ্নে 

তার জল্তরে। 
বাবা তা বুঝতে পেরে তার মাথায় হাত রুলোতে বুলোতে রলতে 

খ্কেন, ওরে, তোর র্া্ধ ্প। সেই অঙ্গ বদাদ্ধর দ্ধাক্কা তুই শ্বতটুকু 
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বুঝোঁছস, তাই করোছস। তাতে তোর দোষ কোথায় ৪ সবই ততোর 
ব্দাদ্ধর দোষ। মানুষ তার ক্ষুদ্র বাঁদ্ধির দ্বারাই পাঁরচাঁলত হয়ে 'বভ্রান্ত 
হয়ে পড়ে । বাদ্ধকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে অসীমকে জানা যায় না। 

বাবা আরও বললেন, তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না । তোর মার 
রোগ সেরে যাবে। চাকাঁরতে তুই খুবই উন্নাত করাব। শেষে জেলার 
কতাঁ হবি। কিন্তু দোখস, কোনাঁদন যেন সত্যকে ভুলে যাসান। গর্ব 
রাখিস নামনে। দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা করাঁব। সবাইকে ভাল- 
বাসতে চেম্টা করাঁব। কাউকে ঘৃণা কারস না। যখনই কোন বিপদে 
পড়াব, কর্তব্য ঠিক করতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বি, তখনই আমাকে স্মরণ 
করাব। আমি তোকে সাহায্য করব। 

মহাপুরুষের সান্ধ্যের প্রভাবে অজ্ঞানতার সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়: 
যুবকাঁটর মন থেকে । বাবার উপদেশের অর্থ বুঝতে পেরে নিজেকে ধন্য 
মনে করে । পরম করণাময় বাবার কুপালাভ করে সব দিক 'দিয়ে সফলকাম 
হয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাঁড় ফিরে যায় সে। সৌঁদন থেকে সে হয়ে ওঠে যেন 
সম্পূর্ণ অন্য মানুষ । 

একবার এক বড় রকমের ফৌজদারী মামলা শুর? হয়। তখন বাবার 

কয়েকজন ভন্ত প্রকৃত সত্য প্রমাণ করবার জন্য বাবাকে সাক্ষী দেবার জন্য 

অনুনয় বিনয় করতে থাকে বারবার । 
বাবা প্রথমে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, আম চালচুলোহান 

মানুষ, কখন কোথায় থাক তার ঠিক নেই। আমাকে আবার মামলা, 

মোকদ্দমায়, জড়াচ্ছিস কেন 2 আমার দ্বারা ওসব হবে না। 
ভন্তরা তবু ছাড়ল না। অবশেষে ভন্তগণের একান্ত অনুরোধে এবং 

প্রকৃত সত প্রমাণের জন্য বাবা রাজী হলেন সাক্ষী দিতে । 

মামলাটি হাঁচ্ছল নারায়ণগঞ্জে জয়েন্ট ম্যাঁজস্টেটের আদালতে । সেখানে 
সাক্ষী 'হিসাবে বাবাকে উপাঁস্হত করা হলো । যে ঘরে মামলা হচ্ছিল, সে 
ঘর লোকে লোকারণ্য। লোকনাথবাবা সাক্ষী দিতে এসেছেন শুনে বহু 

লোক এসে ভিড় করেছে তাঁকে দেখার জন্য । দর্শকদের মধ্যে অনেকে তাঁর' 
পাঁরাঁচিত ছিল, আবার অনেকে তার নাম শুনে দেখতে এসেছে। 

বাবা আদালতে উপাঁস্হত হয়ে সাক্ষীর কাঠগড়াতে গিয়ে দাঁড়াতেই, 
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সব কলগঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। উপাস্হত সকলের মধ্যেই শ্রদ্ধার, 
ভাব জাগ্ল। সকলেই কৌতুহলী হয়ে উঠল তাঁর কথা শোনার জন্য। 

ম্যাঁজস্ট্টে লোকনাথবাবার জটাজ.টমাণ্ডত দীর্ঘ দেহটির দিকে একবার 
তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, আপনার বয়স কত? . . 

লোকনাথবাবা সহজ ভাবে উত্তর দিলেন, দেড়শো বছরের বেশী । 

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন ম্যাঁজস্ট্রেট । ভাবলেন,কোন মান. 

কখনো দেড়শো বছর জীবিত থাকতে পারে না। পরে আবার ভাবলেন, 
যোগী সাধু পুরুষদের পক্ষে হয়ত বা সম্ভব হলেও হতে পারে। 

কিন্তু বিপক্ষের আইনজীবীরা একথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। 
তাঁরা বললেন, সাক্ষী 'দিতে এসে ন্যায়ালয়ে দাঁঁড়য়ে অবান্তর কথা বলা, 

যান্তসঙ্গত নয় এবং তা অপরাধ বলে গণ্য হয় । 

বাবা তখন সহজ সরলভাবে বললেন, বেশ, আমার কথা তোমাদের, 

[বিশ্বাস না হয়, তোমাদের খুঁশমত বয়সটা লিখে নাও। 
বিপক্ষের উকীল বলল, সাক্ষী বয়সে আত বৃদ্ধ এবং তাঁর দৃস্টি ক্ষীণ । 

সুতরাং যে ঘটনার সাক্ষ্য দিতে এসেছেন, তা দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। 
এইটাই প্রমাণ করার জন্য তান নানাভাবে জেরা করতে লাগলেন 

লোকনাথবাবাকে । কিন্তু বাবা আঁবচলিতভাবে সব জেবার ঠিক 'ঠিক উত্তর, 

দলেন। কোন মতেই তাকে হতব্দাদ্ধ করা গেল না। 

শেষে বিপক্ষের উকীল বাবাকে বলল, আপাঁন যে বয়সের কথা বললেন: 
তাতে বোঝা যায়, এই বয়সে দূরের কোন 'জানস বা ঘটনাকে ঠিকমত, 

প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। অতএব আপাঁন যে তা প্রত্যক্ষ করেছেন দূর: 

থেকে, সেকথা কিভাবে মেনে নেওয়া যায় ? 
বাবা একথা শুনে উকীলবাবূকে কাছে ডাকলেন । 

সাক্ষী হয়ত তাঁকে কোন গোপন কথা বলবে ভেবে উকণীল সঙ্গে সঙ্গে 
বাবার কাছে গেলেন । 

আদালতথঘরের দরজা "দিয়ে দূরে একটা আমগাছ দেখা যাচ্ছিল । বাবা; 

উকশলবাবূকে সেই গাছকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এঁ গাছটাতে কি. 

কোন প্রাণীকে উঠতে দেখতে পাচ্ছ ? 

উকণলবাব্ মনে মনে ভাবলেন এ প্রশ্ন অবান্তর। তাই 'তাঁন তাচ্ছিল্যের 
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হাঁস হেসে বললেন, না, কিন্কুই ত দেখতে পাচ্ছি না। 
আদালতে উপাস্হত ব্যান্তবদের মধ্যে বারা বাবাকে চিনত, তারা বুঝতে 

'পারল, এটা বাবার এক লীলা । বুঝল, বাবা তাঁর ্ বভাবস-লভ স্বর্বদ্্ুতার 

দ্বারা দুরের সব 'জানসকেই প্রতাক্ষ করতে পারেন । সুতরাং এটা মোটেই 
অসপ্তব নয় তাঁর পক্ষে। আর যারা তাঁকে টিনত না, তার! কৌতৃহলী হয়ে 
পরের গাছটাকে ভাল করে খখটয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই দেখতে 
'পেল না। ত্রারা সবাই একবাক্যে উকীলের কথার প্রাতধবাঁন করে বলল, না, 
1কছুই দেখাঁছ না। 

বাবা একটু হেসে বললেন, আশ্চর্যের কথা! তোমরা বয়সে যুবক । 

তোমাদের দৃস্টিশীন্ত বেশ প্রথর। অথচ এত কাছের জীনসকেও দেখতে 

পাচ্ছ না! এটা খুবই দুঃখের কথা । 

উকীলরাব তখন বললেন, বেশ, আপাঁনই বলুন, দূরে এ আমগাছে 
কোন প্রাণী উঠছে। 

বাবা সহঙ্জভাবে বললেন, একটু ভাল করে দেখলেই দেখতে পাবে 
একদল লাল ি“পড়ে সাঁর বেধে গাছটার উপরে উঠছে। 

রাবার কথা শুনে আদালতের সব লোক 'বাস্মিত হলো । কথাটা সত্য 

শক মিথ্যা তার প্রমাণের জন্য তারা গাছের কাছে ছুটে গেল, গিয়ে দেখল, 

সাত্যই একদল লাল পিপড়ে সারি 'দিয়ে গাছে উঠছে । 
তারা ফিরে এসে একথা জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট হতবম্ব হয়ে গেলেন । 

ধৃতাঁন এবার বুঝতে পারলেন, লোকনাথ বক্মচারী একজন সাধারণ সম্যাসী 

নন। তান যোগাঁসদ্ধ পুরুষ । তাই যোগবলে তান দূরের অদ্য জানস- 

কেও প্রত্যক্ষ করতে পারেন। 
এই কথা বুঝতে পেরে তান লোকনাথবাবার কথা সত্য বলে মেনে নিয়ে 

সেইমত রায় দিলেন। 
একবার বারদীর একটি যুবক জাল করার অপরাধে মহকুমা হাঁকমের 

কাছে আঁভযান্ত হয়। সে তার অপরাধ অস্বীকার করে । সে গ্রেপ্তার হওয়ার 

পির জামীনে মুক্ত হয়। মামলা চলতে থাকে, মামলার ধদনে দিনে তাকে 

(হাজির হতে হত আদালতে ৷ যদ্বকাঁট বারদীর রক্মচারী লোকনাথবাবার 
'মনাকক যোগশান্বর কথা সবই খনেছে। সে ম্ধন বুঝতে পারল, এই 
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গিয়ে লৌকনাথবাবাকে ধরল এই দারুণ সংকট হতে উদ্ধার হবার জন্য। 
সে বাবাকে প্রণাম কয়ে বলল, বাবা, আম সম্পূর্ণ নিদেষি। এক জীলের 
মামলায় জীঁড়ক্লে পড়োছ, আপাঁন আমাকে রক্ষা করুন । 

এই কথা শুনে বাবা তাকে অভয় 1দয়ে বললেন, ধা, তুই বাঁড় ফিরে 
যা। তুই ম্নীন্ত পাঁব। রী 

বাবার কাছে অভয় পেয়ে ষুবকাঁট হষ্ট চিত্তে বাঁড় 'ফিরে ধাবার জন্য 
উদ্যত হলো । কিন্তু সে দুপা এঁগয়ে যেতেই বাবার এক ভস্ত তার কাছে 
এসে বলল, ভাই, আম সব শুনেছি । আম জানি তুমি দোষী । অথচ 

বাবার কাছে 'মখ্যা কথা বলে তাঁর অভয়বাণ নিয়ে গেলে । 'মিথ্যা কথা 

বলে মহাপুরুষের সঙ্গে প্রতারণা করে যেমন আচরণ করলে, তেমান ফলই 
তুমি পাবে । তার চেয়ে বেশী কিছু আশা করো না। বাবার অভয়বাণীও 

তোমার মিথ্যা আচরণের জন্য মিথ্যা হয়ে যাবে। কোন ফল হবে না। 
কথাটা শুনে চমকে উঠল যুবকাঁট । সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। 

সে ভাবল, সাধারণ লোকের কাছে মিথ্যা বলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে! 
1িল্তু কোন শাস্তমান সাধূকে ঠকাতে গেলে নিজেকেই ঠকতে হয়। 

এই ভেবে সে তখাঁন লোকনাথবাবার কাছে ফিরে গেল। সে বাবার 

পায়ে মাথা রেখে কাদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আম আপনার কাছে মিথ্যা 

কথা বলোছ। আ'ম সাঁত্য সাঁতযাই জাল করোছ। আম অপরাধী । আবার 

আপনার কাছে 'মথ্যা কথা বলে সেই অপরাধের মান্না শতগুণ বাঁড়য়োছ। 

আম আপনার শরণাপন্ন হলাম । আপনি আমাকে রক্ষা করুন। 

যুবকাঁটর সব কথা শুনে লোকনাথবাবা তাকে বললেন, ওঠ, যাঁদ তুই 
সাত্যই আমার শরণাপন্ন হয়ে থাঁকস। তাহলে আমি যা বলব, তোকে তা 

করতে হবে। তৃই তা পারাব ক? 

অপরাধী যুবকাঁট বলল, ঠিক পারব । আপাঁন আদেশ করুন। 

বাবা লোকনাথ বললেন, তাহলে তুই হাকিমের কাছে গিয়ে নিজের 

মুখে তোর দোষ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত কর। তাতে যা হয় হবে। ভাবা 
না। তবে মনে রাঁখস, যা আমার মুখ থেকে একবায় বৌরিয়ে গেছে; তার, 
অন্যথা হবে না। শেষে তুই অবশ্যই মান্ত পাব । 
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যুবকটি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাবার আশাবাদ নিয়ে বাঁড় 'ফরে গেল। 

বিচারের দিন আভিযুন্ত যুবকাঁট হাকিমের কাছে নিজের মুখে নিজের 

1 দোষ স্বীকার করল । অথচ এর আগে বরাবরই সে তার অপরাধ অস্বীকার 
করে'এসেছে। তাই হাকিম আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, যুবকাঁটকে হয়ত কেউ 

'ভয় দেখিয়েছে, অথবা সে কোন কিছুতে প্রলুব্ধ হয়েছে । তাই সে এখন 

তার অপরাধ স্বীকার করছে। কিন্তু এখন সে যা বলল, তার সঙ্গে নাঁথভুন্ত 
সাক্ষ্য প্রমাণের কোন মিল খ'জে পাওয়া যাচ্ছে না। হাকিম তখন আসামী 

শক্ষের উকীলকে কি হীঙ্গত করলেন। উকীলবাবু তখন আসামী যুবকাঁটিকে 

'তার অপরাধ অস্বীকার করার জন্য পণড়াপনীড়ি করলেন। 
1কল্তু আসামী সে কথায় কান না দিয়ে বলল, আমি দোষী । আম 

আমার দোষ স্বীকার করব । তাতে হাকিম যা করেন করবেন। 

হাঁকম তখন আসামীকে দায়রা বা উচ্চ ফোঁজদারী আদালতে সোপরদ্দ 
'করলেন। 

সেখানে গিয়েও সে একই কথা বলল, আম দোষা। 

আদালতের জ্ারগণ তখন 'স্হির করলেন, যুবক সাত্যই নিদেষি। 

শুধু ভয় বা প্রলোভনের বশবতট হয়ে শেষকালে অপরাধ স্বীকার করছে। 

ণিচ্তু জজসাহেব জীরদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি 

মামলাঁট হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিলেন! কিন্তু আশ্চর্যের কথা, হাইকোর্টের 
ধবচারে যুবকাঁট মনীন্তলাভ করল । 

অনেকে মনে করতে পারেন, লোকনাথবাবা সর্বজ্ঞ ও অন্তযমি হয়েও 
কেন 'তানি যুবকটি আসলে অপরাধা একথা জেনেও কেন তিনি তার মিথ্যা 

কথায় বি*বাস করে তাকে অভয় 1দলেন। 

লোকনাথবাবা তাঁর সক্ষম অন্তদর্ৃষ্ট দ্বারা ঠিকই বুঝতে পেরোছিলেন 

যুবকাঁট অপরাধী । তব তিনি তাকে অভয় 'দিয়োছলেন, কারণ তান 
জানতেন যূবকাঁট লোভে পড়ে অপরাধ করে বসলেও স্বভাবতঃ সে অপরাধ 

প্রকীতর নয় এবং মনে তার পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা জেগেছে। এই 

লৌকিক জগতের উধের্ব যে এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক শান্ত আছে, সেই শান্তর 
আঁধকারী সাধ্পুরুষদের প্রাত তার 'ব*বাস ও ভান্ত জেগেছে। তাই সে 
'ছুটে.এসেছে তাঁর কাছে। তান এও জানতেন, যুবকটি প্রথমে তাঁর কাছে 
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খ্মথ্যা কথা বললেও পরে সে ফিরে তার দোষ স্বীকার করবে । 
অবশেষে যুবকাঁট তার দোষ স্বীকার করলে বাবা বলোছিলেন, আঁম 

যা বলোছ তার অন্যথা হবে না। 

এ কথার অর্থ হলো %ই যে, মহাপুরুষদের বাক্য অমোঘ । সেই 

অমোঘ বাক্যের শান্তদ্বারাই সে আবার ফিরে এসে দোষ গ্বীকার করে এবং 
শীবচারের জন্য 'বাভন্ন আদালত ঘুরে অবশেষে সে মণীস্ত পায় । 

বাবা লোকনাথ যোগসাধনা করে অপ্রাতহত আজ্দারপ 'সাদ্ধলাভ 
করেন। তাই 1তাঁন যাকে যা বলতেন তাই হত। তাই ফলত! ঈশ্বর 
ঈশতা ও বাঁশতা এই উভয় শীন্তরই আধকারী। ঈশিতাশাক্তিধারীর্পে 
1তাঁন জগতের সব জীবের সব কিছুর 'নিয়ন্তা আর বাঁশতাশীন্তধারী হয়ে 

সকল ভোগ্যবস্তু তাঁর আয়ন্তাধীন হলেও তিনি আপান্ততে জাঁড়য়ে পড়েন 

না অথাৎ সর্বদা নিরাসন্ত ও নিম্কাম থাকতে পারেন। বাবা লোকনাথ 

ধারণাযোগে ঈশ্বরের এই দুই শীন্তরই আঁধকারাঁ হয়ে ওঠেন এবং একই সঙ্গে 
তা সাধন করতে পারতেন। তাই তাঁর আক্ঞা অপ্রাতিহত। অথাৎ তিনি 
যখন যা বলেন, সেই বাক্য অমোঘ ও অব্যর্থ হয়ে ওঠে । মহাপুরুষদের 
কথা ও আচরণ আমরা সব সময় সঠিক বুঝতে পার না। 

ও 

বাবা লোকনাথ তাঁর দেহস্হ পণ্বায়ূর সঙ্গে দেহকে সংযুন্ত করে 

ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বায়ুরূপে ধারণা করতে পারতেন । তাই তাঁর মনের 
গাঁত ছিল বায়ুর মত সর্বন্র। এ অবস্হায় তাঁর মন যেখানেই যেত তাঁর 

' দেহও সক্ষম হয়ে সেখানে যেতে পারত । 
ঈশ্বর প্রাণরূপে আকাশাত্মা অথাৎ সর্বব্যাপী সম্ষনাত্মা হয়ে আছেন। 

মহাযোগী লোকনাথ মনোধারণা করে ঈশ্বরকে সেই আকাশর্পে ধারণা 
করতেন। ইঈম*বরের সেই আকাশমার্তর মধ্যে নিয়ত যে হংসশব্দ উঠছে তা 

শুনতে পেতেন লোকনাথ । তাই তান জাবের হৃদয়াকাশে হংসনাদ ও 
দুরবতর+ অসংখ্য প্রাণীর স্ফুট অস্ফুট ধ্বনি শুনে তাদের ব্যন্ত অব্ন্ত সব 
কথা বুঝতে পারতেন। 

বিপদে পড়ে যে কোন লোক বাবার শরণাপন্ন হন, বাবাকে একাগ্রাচত্তে 



স্মরণ ও মনন করেন, বাধা তাঁকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার না করে স্হির 
থাকতে পারেন না। ভান্তের দ'ঃখে তরি হাদয় বিগাঁল্ত হয় দয়ায়! তার 
জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। 

একদিন চাঁদপুরের কয়েকজন উকণল ৌঁকনাথবাবাকে দর্শন করতে 
বারদী আশ্রমে এসে উপাস্হত হলেন। আদালতে দিনকতক ছ]ট ছিল। 
তাই তাঁরা বাবার আশ্রমে বেশ আনন্দে দন কাটাতে লাগলেন । আদালত 
খোলার আগের 'দিন বাবার অনুমাত নিয়ে তাঁরা ফিরে যেতে চাইলেন। 
বাবার কাছে গিয়ে অনমাত প্রার্থনা করলে বাবা তাঁদের বললেন, আজ 

তোদের না গেলে নয় রে ? 
একথা শদুনে তাঁরা বললেন, কাল কাছাঁর খুলছে । না গেলে কাজের 

ক্ষাত হবে বাবা। 

তখন বাবা তাঁদের মধ্যে একজনের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 
তুই আজ যাসান। 

তারপর অন্যদের বললেন, তোরা চলে যা। দৌঁর কারস না। 

বাবার কথার গড অর্থ তাঁরা বুঝতে পারলেন না। তবু বাবার কথ 
উপেক্ষা করা উচিত নয় মনে করে তাঁরা তাঁদের সেই উকীল বন্ধুটিকে রেখে 

চলে গেলেন। 
তারা চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পর এ উকীলের হঠাৎ ভেদবাঁম শুরু 

হলো। তিনি কলেরা রোগে আক্লান্ত হলেন । যা হোক, বাবার কৃপাবলে 
তান কছ.ক্ষণ রোগভোগের পর সন্হ হয়ে উঠলেন। 

উকীল ভদ্রলোক এবার লোকনাথবাবার নিষেধের গ্ঢ় অর্থীট বুঝতে 
পারলেন। বুঝতে পারলেন বন্ধুদের মধ্যে বাবা শুধু তাঁকেই কেন থেকে 
যেতে বলেছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে রওনা হলে হয়ত পথেই এই রোগে 
আক্রন্ত হয়ে মরণাপন্ন হতে হত । এমন কি মৃত্যু ঘটতে ও পারত । সর্বজ্ঞ 

!মহাশান্তধর মহাযোগণ বাবা তাঁর বিপদের কথা আগে থেকেই বুঝতে পেরে 

কৃপা করে তাঁকে যেতে নিষেধ করোছিলেন । তাই এক 'নাঁবড়তম কৃতজ্তায় 
আপনা হতে তাঁর মাথাটি লুটিয়ে পড়ল বাবার চরণে । তান কৃপা ভিক্ষা 
করলেন বাবার কাছে । রর 
- মহাপুরুব বাধার ভাঁধযাং দাষ্ট কত তন্রাম্ত। সেই দ্টবলে বুঝতে. 
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পেরেছিলেন উক*ল ভদ্রলোক কলেরায় আক্রান্ত হবেন। তাই পথে যাতে 
[তিনি 'নাশ্চত মৃত্যুর কবলে না পড়েন তার জন্যই তাঁকে আশ্রমে রেখে 
দিয়ে অন্যদের চলে যেতে বুলেন। 

বারদীর নাগ জমিদার বাঁড়ির কালীকাল্ত নাগ বাবা লোকনাথের এক- 

জন বিশেষ ভন্ত। একদিন কালীকান্তবাবূর বড় ছেলে রাধাকান্ত নাগ 

অপাঁরিমিত মদ্যপান করে বাবার আশ্রমে এসে মাতলাম শুরু করে । তার 

সেই মাতলামিতে 'বিরন্ত বাবার এক পশ্চমদেশীয় ভন্ত রাধাকান্তকে জোর 

করে আশ্রম থেকে বার করে দেয়। তাতে রাধাকাম্ত অপমানিতবোধ করে 

বাঁড় ফিরে গিয়ে কয়েকজন লেঠেল পাঠিয়ে এ পশ্চিমা ভন্তকে ধরে জাঁমদার 
বাড়তে 'নয়ে যায়। সেখানে লেঠেলরা তাকে প্রহার করে এবং তাতে তার 

কালাঁশরে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ভভ্তঁটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। 

ছাড়া পেয়ে ভন্তঁটি সোজা নারায়ণগঞ্জ আদালতে গিয়ে রাধাকান্ত নাগের 
বিরুদ্ধে এক ফৌজদারশ মামলা রুজু করে। 

তখন সেই পাশ্চমা ভন্তের সঙ্গে অন্যান্য ভন্তেরাও দুষ্টের দমনের জন্য 

বাবাকে সেই মামলায় সাক্ষ্য দিতে বলেন । প্রকৃত সত্য প্রমাণের জন্য বাবাও 

আদালতে "গিয়ে সাক্ষ্য দেন। এই ঘটনার ববরণ এবং সাক্ষ্য দেওয়ার সময় 

বাবা যে তাঁর অলৌকিক শান্তর পারচয় দেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। 

হাঁকম লোকনাথবাবার কথা সত্য বলে মেনে নিয়ে আঁভযুন্ত আসামণী 

রাধাকান্তকে ছয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। 

কালশকান্তবাবু তখন বাবার কাছে এসে সেই কথা জানালে বাবা দুগখত 
হন।. রাধাকাল্ত অন্যায় করলেও কালাকান্তবাবু তাঁর ভন্ত। তাই ভত্তের 

প্রাত কর:ণাবশতঃ বাবা কালীকান্তবাবূকে বললেন, কালীকান্ত, তুই আবার 
আপণীল কর। তোর ছেলে ছাড়া পাবে। 

কালীকান্তবাব্ জানতেন, বাবার যে কথা একবার মূখ থেকে বোৌরয়ে 
ধায় তা অমোঘ । তা খণ্ডন করার সাধ্য কোন জাগাঁতিক শান্তর পক্ষেই সম্ভব 

ময়। তাই তান বাবার কথামত হাইকোর্টে আপদল করেন। বাবার 

অসোঘ ইচ্ছারশান্তবলে রাধাকান্ত হাইকোর্টের বিচারে মনীন্ত পায়। 

বাধা এই 'মামলায় নটি রেটিনা যরাদাারিরর 
“ *হৌোকিমাথ১৮৬৩ . 
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যত ক্ষমতাই থাকুক, সরকারা 'বাধিব্যক্ছা ও আইনের মধা্দা রক্ষা করা 
উচিত। তাছাড়া রাধাকান্ত অপরাধী । তাই তার শাঁস্ত পাওয়া উাঁচত। 

এইজন্যই তিনি এই মামলায় সাক্ষী দিতে 'গিয্ন্ছেলেন। পরে যখন দেখলেন 
বিচারের শাঁস্ত পেয়ে রাধাকান্ত ও তার বাবা কালীকাত অনুতপ্ত হয়েছে, 
তখন তিনিই রাধাকাল্তের ম্যান্তর জন্য উপায় বলে দেন। 

আদালতে উকীলের জেরার সময়ে তাঁর দ্স্টশান্তর অলোৌকিকতার 
পিছনে রয়েছে তাঁর কঠোর সাধনালব্ধ সিদ্ধি । ঈশ্বরের যে সাবতার্প আছে 
সেই মার্ততে বাবা লোকনাথ নিজের দহাম্টি ধারণা করতে পারতেন । আর 
চোখের ভিতরে সেই সূর্ধমৃর্তিকে কপনা করে ঈশ্বরকে মনোধোগ দ্বারা 

ধ্যান করতে সক্ষম হতেন। তাই ত ক কাছের ক দূরের গবম্বের সবন্প 
সব কিছ ছু দেখতে পেতেন । 

কিন্তু বাবা লোকনাথ অনাথশরণ, পাঁততপাবন। তাই অপরাধীর 
দুর্দশা দেখে করুণার অশ্র2 বিসর্জন করলেন িনি। আপীল করলেই 
ছাড়া পাবে এই অভয়বাণী 'দিয়ে রক্ষা করলেন পাপাঁকে । পাপন রাধাকান্তও 
ব.ঝল, যাঁকে সে অবমাননা করেছে তাঁরই কর:ণায় কারাদণ্ড থেকে রেহাই 
পেল। 

বিরুমপুরানিবাসী চন্দ্রীকশোর চক্রবত+ পাদ্ধিলাভের আশায় অনেক 
সাধ, সন্ব্যাসীদের সঙ্গে মিশেছেন। কিন্তু কোথাও তান তাঁর আকাচ্কিত 
বস্তু পাননি। ফলে মনে রয়ে গিয়েছে এক আধ্যাত্মিক অতুপ্ত। সে অতৃপ্তি 
কেউ দূর করতে পারোন । 

অবশেষে একাদন তান বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার আঁমত যোগ- 
বিভাত ও কৃপার কথা শুনে মনে মনে আকৃষ্ট হলেন তাঁর গ্রাত। মনের 
মধ্যে এই বিশ্বাস তাঁর দঢ় হয়ে উঠল যে এই মহাযোগণ মহাপুরুষের কৃপা- 
লাভ করতে পারলেই যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়ে উঠবেন তিনি। 

তাই ব্লক্ষচারাবাবার কৃপালাভের জন্য কালাবলম্ব না করে চল্দুকিশোর 
একাঁদন বারদীর আশ্রমে, চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বাবাকে দর্শন ও 
প্রণাম করে কিছ-ই বললেন না। বাবার কৃপালাভের জনা বাবার দ্বরের 
বারান্দায় হত্যা 'দয়ে উপবাদ করে পড়ে রইলেন নগরবে। একটি, দরদন 
করে আট দিন কেটে গেল। এই কয়দিনের মধ্যে জল গ্রধল্তি প্ার্টকরলেন 
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না 'তাঁন। 

এই কয়াদনের মধ্যে বাবা কম্তু কোন কথাই বললেন না। শুধু নীরবে 
দেখে যেতে লাগলেন । শুধু ভন্তের ধৈর্য, সংযম আর 'তাঁতক্ষা পরাক্ষা 
করে যেতে লাগলেন । 

নয় দিনের 'দিন ভন্ত চন্দ্রীকশোরের ক্ষুধা 'পিপাসার তার বল্মণা 

অন্তযমিন বাবা লোকনাথ 'নজের মধ্যে অনুভব করলেন। সে ফ্ত্রণা তণব্র 

থেকে তণরতর হয়ে তাঁর বুকের মধ্যে এসে তাঁকে কাতর করে তুলল । তিনি 

ছটফট করতে লাগলেন সে যন্দ্রণায়। অবশেষে তা আর সহ্য করতে না 

"পেরে আশ্রমের এক ভন্তকে ডেকে চন্দ্রীকশোরের খাবারের ব্যবস্হা করতে 

আদেশ দিলেন । চন্দ্রকশোরের উপর বাবার করুণা হলো । 

বাবার কৃপায় এতাঁদনে মনস্কামনা পূর্ণ হলো চন্দ্রুকিশোরের । এতাঁদনে 

1তাঁন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষত বস্তুপেয়ে গেলেন। এক অলৌকিক যোগশান্ত 
লাভ করে ধন্য হলেন চন্দ্রকশোর চক্রবতরট । 

অবশেষে বাবার চরণবন্দনা করে তাঁর অনুমাঁত 'নিয়ে আশ্রম থেকে 
বিদায় নিয়ে ঢাকায় ফিরে গেলেন চন্দ্রীকশোর ৷ সেখানে গিয়ে আপন নব- 

লব্ধ যোগশান্তর দ্বারা লোকনাথবাবার নামে বহ? লোকের দূরারোগ্য ব্যাঁধ 

সারাতে লাগলেন। সেই সব রোগমূন্ত লোকদের মূখে মূখে তাঁর নাম যশ 
ছাড়িয়ে পড়ল চারাঁদকে । 

িন্তু নাম শের মোহে অহঙ্কার দেখা 'দিল চন্দ্রুকশোরের মনে । 
ফলে 'কিছীদনের মধ্যেই তান যোগশীন্ত হাঁরয়ে ফেললেন । এবার চচ্দু- 
কিশোর তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু বড় দর হয়ে গেছে । আর 

কোন উপায় নেই। তাই 'তাঁন লজ্জায় আর বাবার কাছে ফিরে যেতে 
পারলেনলা। 

আসলে চন্দ্রীকশোর যে 'সা্ধিলাভের জন্য বাবার কাছে এসোছলেন, 
সেটা একমান্র স্বার্থ আর নামবশের জন্য। তাঁর সীদ্ধলাভের বাসনার মধ্যে 
বৃহত্তর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ছিল না। সর্বজ্ঞ বাবা তা বুঝতে পেরোছিলেন। 
তাই তাকে আটাদন উপবাসে ফেলে রেখোঁছলেন। তারপর শ্ধ্দ তাঁর 
সংক্পের দ্ঢ়িতা দেখে মৎসামানামানন পীদ্ধ তাকে দান করেছ্ছিলেন। . 

কিন্তু বাবা বতটুকুই দান.করনদ না, সেটুকু রক্ষা করার নত শান ছিল 
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না চন্দ্রুকশোরের । জাঁম প্রস্তুত না হলে যেমন তাতে বীজ বপন করলে 

তা ফলপ্রস্ হয় না, তেমান দেহমন ঠিকমত প্রস্তুত না হলে দিবাশান্তকে 

ধারণ করা যায় না। তাই এক চরম ব্যর্থতায় আঘাতের মধ্য দিয়ে চন্দ্র- 

শকশোরকে এই শিক্ষা দান করলেন বাবা লোকনাথ । 

৩ 

শ্লীহার 'বদ্যালস্কারের পত্ত কালী প্রসন্ন বদ্যারত্র মশাই প্রায়ই বারদীর 
আশ্রমে গিয়ে লোকনাথবাবাকে দর্শন করে আসতেন। একজন তপস্বী 
ভন্তব্রাহ্ণণ ও সপাশ্ডিত ধৃহসাবে পূর্ববাংলায় তাঁর খুব নামডাক ছল । 

পবববাংলার 'বাভন্ন অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছল । 

ণবদ্যারত্ব মশাই যথথাঁবাঁধ ব্রক্ষচষনিজ্ঞান করে গুরুগৃহে থেকে বেদ ও 

ধর্মশাদ্র শিক্ষা করেছেন। তান ব্রতানূজ্ঠানদ্বারা ীজতোন্দ্রয় ও বিষয়- 

ভোগ থেকে নিরাসন্ত হয়েছেন। কামলোভাঁদ রিপুগুঁলিকে জয় করেছেন। 

পরে গৃহাশ্রমী হয়ে যদ্চ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্তৃদ্ধারাই জীবকা বাহ করে 

থাকেন। তান 'ছলেন এমনই অগপ্রাতিগ্রাহী যে কারো কাছে কোনাঁদন 

কোন দান গ্রহণ করতেন না বা তা প্রত্যাশশাও করতেন না। | 

একাঁদন 'বিদ্যারত্ন মশাই বারদীর আশ্রমে এসে উপপাঁস্হত হলেন । বাবা 

তখন তাঁর ঘরের ভিতরে আসনে বসৌঁছলেন। 
শবদ্যারত্ব মশাই বাইরে থেকে বাবার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করতেই 

ঘরের ভিতর থেকেই বাবা সেহভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, কালী প্রস্য, 

নিদারুণ অর্থাভাবে তোর এখন দন কাটছে, নারে 2 হাতে টাকা পয়সা 
িছুই নেই। ভাবিস না। আমার কাছে অনেক টাকা রয়েছে, তুই সে- 

গুলো নিয়ে ষা। 
ধবদ্যারত মশাই তখন থরে ঢুকলেন । বাবার চরণ দর্শন করে বললেন, 

বরীচারী ঠাকুর, আপাঁন কঠোর যৌগ্যভ্যাসের দ্বারা শ্রধানা অন্টাসাদ্ধ, গোঁ 
দশার্সীদ্ধ এবং পামান্য পক্ষ 'সদ্ধ লাভ করেছেন । তাই আপনার ত টাকা 
পয়সার অভীধ থাকতে পারে মা । কিন্তু আম সাধারণ এক দার শ্রী্মাণ। 

'দাঁরিাআরীর পইচর | তধপকল্তু আমার কৌন: অভীধানেইণ:টাকা 
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, একথা শুনে, বাবা খুবই খুশী হলেন। তবু তানি তাঁর বসার 
কদ্বলাসনাঁট একটু উীঁঠিয়ে দেখালেন । 'ীবদ্যারত্র মশাই তা দেখে অবাক হয়ে 

গেলেন। তিনি দেখলেন আসনের নীচে কত যে টাকা পয়সা রয়েছে তার 
িসাব নেই। তান বুঝলেন, এসবই হলো রক্মচারী বাবার অলৌকিক 

ধুসাদ্ধর ফল। তানা হলে যান আজন্ম ব্রহ্মচারী, 'যাঁন টাকা পয়সায় 
কোনাঁদন হাত দেন নি, তাঁরই আসনের নীচে এত টাকা পয়সা আসবে 

কোথা থেকে 2 

ণবস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বিদ্যারত্র মশাই এবার বললেন, র্মচারণ ঠাকুর, 

আপনার যোগৈম্বর্য আপনারই থাকুক। ওতে আমার কোন দরকার নেই । 
আশাবাদ করুন, আমার যেন ভগবৎ-এশবর্ধ লাভ হয়। 

প্রকৃত ভন্ত দীনদুঃখী হয়ে সংসারে অশেষ ক্লেশ পেয়েও ভীন্তকে তান 

কখনো ত্যাগ করেন না। ভক্ত এ*বর্যহশীন হলেও ভগবৎ কৃপা ছাড়া আর 

1কছুই চান না। ভভ্ত ব্যান্ত বহ; জন্ম ধরে বিষয় ভোগ করার পর বৈরাগ্য 

লাভ করে ইহজন্মে নির্বিষয়ী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাই এ জন্মে 

তাঁদের দাঁরদ্রু বলে মনে হয়। এই দাঁরদ্র অবদ্হাতে যাঁদ ভন্তের সঙ্গহেতু বা 

ভ্রমহেতৃ বিষয় ভোগ করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে ভগবান তাঁকে অসীম এন্বর্ধ 
"দান করলেও তাঁর সর্বজ্ঞ চিত্ত বিষয়ের প্রাত আর আসন্ত হয় না। এজন্য 
ভন্ত ব্যান্ত ইন্দ্রের মত এ্বর্য পেলেও ভোগ করতে চান না। 

তাই 'বদ্যারত্র মশাই-এর মুখ থেকে এই কথা শুনে খুঁশ হলেন বাবা । 
ভন্ত যখন ভীন্তরপণী বিদ্যাশীন্ততে সমৃদ্ধ হন, তখন তাঁর বাসনা 

ক্রিয়াহীন হয়। জাঁমতে ভীর্জত অথাৎ আগুনে সেকা বীজ পড়লে যেমন 
তা থেকে অঙ্কুর বার হয় না, তাতেই লীন হয়ে থাকে, তেমানি তাঁর চিন্তে 

ভোগবাসনা কখনো ক্রিয়াশীল হয় না। বিদ্যার মশাইএর আচরণে তা 
প্রমাঁণত হলো । তা বোঝানোর জন্য লোকনাথবাবা আবার তাঁর আসনাঁট 
উঠিয়ে তাঁর প্রচুর অর্থ দোঁখয়ে তা বিদ্যাররকে দান করতে চাইলেন। 
বিদ্যারত্ব মশাই এবারেও তা গ্রহণ করতে চাইলেন না। ভোগের কোন 
ইচ্ছা জাগল না তাঁর মধ্যে 

আর একাঁদনের কথা । 'িদ্যারদ্র মশাই বারদীর আশ্রমে এসে উপা্হিত 
হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, রন্গচারী বাবার কাছে বিদায় নিয়ে কাশী চল্ 
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যাবেন। কিন্তু বাবার ঘরের সামনে এগিয়ে যেতে তাঁকে দেখেই তাঁর মনের 
ইচ্ছার কথা জানতে পারলেন অল্তযমি বাধা । 'তাঁন ঘরের 'ভিতর থেকে 
নিজে থেকে বলে উঠলেন, হ্যারে কালীপ্রসন্ন, শেষে মনের দঃখে কাশীবাসী 

হতে চলোছস ? 
বদ্যারত্র আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এই সর্বজ্ঞ অন্তযামী মহাপঃরষের 

তাহলে অজানা ছুই নেই। যে কথা তান বলবার জন্য এসেছেন, কিন্তু 
এখনো বলেনাঁন কারো কাছে, সে কথা তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জানতে 

পেরেছেন। 
শবদ্যারর মশাই বললেন, আগামী মাসেই চলে যাব [ঠিক করেছি। 

আপনার কি আঁভমত তা জানতে এসৌছ। 

বাবা লোকনাথ বললেন, কালীপ্রসন্ন, এ মাসে তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে 
আসছে মাসে চলে যাবি--এই ত তোর ইচ্ছে। হ্যারে,তোর পন্রস্ল্তান নেই 

বলেই ক এই আঁভলাষ £? তোর মনে দ্৫খ। তাই বৈরাগ্য। থাক, তোর 

কাশী যাওয়া হবে না। তুই যেখানে আঁছস সেখানেই থাকাঁব। আঁচরেই 
তোর দুখ দূর হবে। আঁমই তোর ঘরে ছেলে হয়ে জন্মাব। 

এবারেও বাবার কথায় আরও অনেক বেশী বস্ময়বোধ করলেন 'বিদ্যারত্ব। 

তার মনের গভীর গোপন দুঃখের কথাও জানতে পেরেছেন বাবা । শুধু তাই 
নয়, কী অপাঁরসীম তাঁর করুণা ও কৃপা! 'তিনি' তার কতাঁদনের সেই 

স্হায়ী দুঃখের অবসানও করবেন তাঁর অলোকিক শান্তর দ্বারা । 

বাবার এই অযাচিত কৃপালাভ করে 'বিদ্যারত্ব মশাই-এর মনের পাঁরবর্তন 

হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাশী যাওয়ার পারকল্পনা বাতিল করলেন। 

তবু তান বাবাকে বললেন, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, আপাঁন আমায় আবার 
কেন সংসারে আবদ্ধ করলেন ? 

বাবা লোকনাথ বললেন, কালী প্রসন্ন, তুই ত ব্রহ্মনিষ্। রন্ষচর্য অন:- 

জ্ঠানের পর গহাশ্রমী হয়োছস। ব্রহ্গচর্য ও ধর্মজ্ঞান শিক্ষা করলে চিত্ত 
বশদুদ্ধ হয়। "চিত্ত বিশদদ্ধ হলে যাঁদ কোন যুবক বা বৃদ্ধ সংসারধর্ম প্রাঁত 

পালন করে, তাহলে তার সংসার বজ্ধন হয় না। আম জানি তোর গৃহেও, 

ভোগাসৃন্ত নেই। মনে রাখিস, শুধ্ কর্তব্যের খাতিরে সংসারধর্ম প্রীতি- 

পালন '$ সন্তান প্রজনন করেও সেই পরম ভঙগবং পদে মত ওভ্তি গ্হির 
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রাখলে ভোগের মধ্যে গৃহীর চিত্ত আকৃষ্ট বা আবন্ধ হয় না। 
শুনোছ, তোর স্তীও ভগবৎ পরায়ণা । স্বামী স্ব দুজনেই ভন্ত হলে 

তাতে কখনো 'বিষয়াসান্ত বা পাপ উপাচ্হিত হতে পারে না। 

পরমাত্মা ও জীবাআ্মা নিত্যসখা ও একবস্তু। ব্রক্গচর্ধ অন:জ্ঠানের দ্বারা 

বশদদ্ধচত্ত হলেই নিত্যসখা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সাক্ষাৎ হয়ে থাকে । 
এখানে বিদ্যারত্র হলেন সেই িশদদ্ধাত্ত জীব। তান রদ্ষচর্ষের দ্বারা 

আঁবদ্যাকে বিনাশ করে ভোগহান ভগবৎ সাক্ষাৎ করলেন। তান ব্রহ্মভূত 

যোগীশবর লোকনাথের পরমতত্্ব বুঝতে পারলেন । তাই বাবা লোকনাথ 

তাঁকে সংসারী করেও সুখে রাখতে চাইলেন। 
বাবা লোকনাথ আবার বলতে লাগলেন, শোন কালীপ্রসন্ন, তীথস্হানে 

[গয়ে দান পণ্যাঁদ কার্য ও ব্রতাঁনয়মাঁদতে ানারত থাকলে ক্রমে সত্গ্ণের 

উদয় হয়। অন্তরে সত্গুণের উদয় হলে ি নারী, ক পুরুষ সকলেরই 

ভীন্ত ভগবানে 'নাশ্চত হয়। চিত্ত যতই 'বিশহদ্ধ হয়, ততই ভগবদ্ভন্কের 

দর্শন ঘটে সাধকের সামনে ৷ কেন না, চিত্ত 'বশদ্ধ না হলে এবং ভগবানের 

কৃপা না হলে প্রকৃত উপদেশ দানের জন্য ভগবদ্ভন্তের সমাগম হয় না। 

আনমান্তুত হয়েও দৈবপ্রোরত হয়েই তুই এখানে এসোছিস ৷ জানাব গৃহী- 
গণের পক্ষে ভগবানের মতি” বা দেবম্চার্ত থাকলেও ভন্ত সাধুগণই সর্ব- 

পুজ্য মানুষ বলেই ভগবান তাদের কৃতার্থ করেন। সংসারীদের মন 

বষয়ে 'নাবষ্ট থাকাতে উর ভূমিতে বীজ বপনের মত তাদের প্রাত িবাণ 

বা মুন্তির উপদেশদান নিজ্ফল হয়। তাই তাঁদের ভক্ত সাধূগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

হয় না। আর সাধুরা তাদের উপদেশও দান করেন না। 

ধবদ্যারতর মশাই এই সব শুনে পরম আনীন্দত হয়ে বাবা লোকনাথের 

আশাবদি নিয়ে বাঁড় ফিরে গেলেন। 
বাবা লোকনাথ এই ঘটনার দ্বারা এই কথাই বোঝাতে চাইলেন যে বিদ্যা" 

রয় মশাইএর মত সত্বগ্ণ ও 'বিশহদ্ধ চিত্তের আঁধকারী হলেই যে কোন ব্যা্ত 

এমন ভত্রজ্ঞান ও ভগবং কৃপা লাভ করতে পারেন। 

চত্তশর্পপ্ধি না ঘটলে কেউই ভগবৎ-তত্ুজ্ঞান লাভ করতে পারেন না 

বস-দেব, দেবকী, নন্দ, যশোদাঁদি যাঁদের চেয়ে আর কারোরই কাছে ভগবান 
কফ বেশী মিকট বা বেশী আপন ছিলেন না, যাঁদের চেয়ে আর কারোরই 
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সঙ্গে তান আত্মীয়তা স্হাপন করেনাঁন, সেই সব আপনজনও কৃষক 
ভগবান বলে প্রথমে জানতে পারেনান। কারণ তখন তাঁরা মায়ার দ্বারা 

আবদ্ধ 'ছিলেন। যতক্ষণ নিয়ামত ধমনি,জ্ঠান দ্বারা মায়া থেকে মৃত হয়ে 
ভগবান কৃফকে রক্ষরূপে জানতে না পারলেন, ততক্ষণ তাঁদের মাস্তলাভ 

হয়ান। | 

একাদন আশ্রমের কমলা গোয়ালিনী মা বাবা লোকনাথের কাছে গিয়ে 
বললেন, বাবা, আমার এক আত্মীয় কালশঘাটের কালশর নামে মানত করে 

ফল পেয়েছে । সে এখন এ মানতের টাকা ও পূজোর সামগ্রী কালীঘাটে 
পাঠাতে চাইছে! আপনার কাছে কলকাতার কত লোকই আসে । তার্দের 

কারো সঙ্গে যাঁদ এ টাকা আর পুজোর সামগ্রী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্হা 

করেন ত ভাল হয়। 

একথা শুনে বাবা বললেন, এঁ টাকা ও পূজোর সামগ্রী আমার কাছে 

পাঠিয়ে দাও । আমিই কালীঘাটের কালী । 

বাবা লোকনাথকে ভগবান জ্ঞানে ভীন্তশ্রদ্ধা করতেন গোয়ালিনী মা। 

তার যে কোন কথায় তার বি*বাস 'ছিল অগ্লাধ এবং অটল । তাই তান তার 

আত্মীয়কে পূজোর টাকা ও যাবতীয় সামগ্রী বারদণীর আশ্রমে বাবার কাছে 

পাঠিয়ে দিতে বললেন। 

পরের দিন সকালেই গোয়ালিনী মার সেই আত্মীয় মানত করা টাকা 
আর পূজার সামগ্রী সব আশ্রমে এসে দিয়ে গেল। সে বুঝল, এই পূজো 
বাবাকে দেওয়া মানেই কালঘাটের কালীকে দেওয়া । কারণ বাবা 'সদ্ধ 

পুরুষ । তানি কুপা করলে দেবদেবীরাও কূগা করবেন। এবার মানতের 
টাকা ও পূজার উপকরণগ্াল গোয়ালনী মা বাবার ঘরে গিয়ে রেখে 

আসবেন । তারপর বাবা ধা করার করবেন। 

বাবা তখন ঘরের ভিতরেই ছিলেন। 'তাঁন যোগাসনে উপাঁবস্ট 
অবচ্হায় ধ্যানস্হ ছিলেন। কিন্তু 'জানসগদাল নিয়ে গোয়াঁলনী মা ঘরে 
ঢুকতেই চমকে উঠলেন! এঁক দেখছেন তানি! নিজের চোখকে 
নিজেই বিবাস করতে পারাছলেন না 'তিনি। তিনি দেখলেন বাবার 
অন্নে বাবা নেই। তাঁর আসনে বাবা নিজেই করালবদনা ভগীষগ্ম- 
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কৃতি কালীমার্ত ধারণ করে বসে আছেন। . 

গোয়াঁলিনী মা একজন 'নরক্ষর মাহলা । তান জপ, তপ, সাধন ভঞ্গন 

যোগযাগ ছুই করতেন না। শুধু অসামান্য ভীন্ত দ্বারা 'তাঁন বাবার 
সেবা করে তাঁর কৃপা লাভ করেন। তাই তানি লোকনাথবাবার তত্ব 

বুঝতেন । এজন্য তান বাবার কালীমার্তি ধারণ দেখে 'বাঁস্মত হলেও 

ভীত হনান। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে লটিয়ে পড়ে কাল'রপী বাবাকে পরম 

ভীন্তভরে প্রণাম করোছলেন। 

ঈ*বরের সর্বদেবময় রূপকে ধ্যান করে 'ঁসদ্ধ হবার পর যোগণা যখন 

যোগশান্ত লাভ করেন তখন তানি যে কোন দেবতার রূপ ধারণ করতে ইচ্ছা 

করেন, তাতেই তিনি সক্ষম হন। বাবা লোকনাথ মহাযোগী । সত্তগ?্ণের 

উতকর্ষের ফলে “কামর্প' "সাঁদ্ধ তাঁর ধারণাবস্হায় উদয় হয় তাঁর মধ্যে। 

তাই কামরূপ 'সাদ্ধ লাভ করে কালণীর্প ধারণ করতে পেরেছেন। 

বাবা লোকনাথ রন্গচারী দীর্ঘকালের কঠোর যোগাভ্যাসদ্বারা যে অন্ট 

ম.খ্য, গৌণ দশ ?সাদ্ধ ও সামান্য পণ্টাসাদ্ধ লাভ করেন, সেই সব 'সা্ধ 

একমান্র যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ ছাড়া সাধারণ সাধকের প্রকাশ পায় না। 

গীঁতায় দেখা যায় ভগবানের বিশবর্প দর্শন করার জন্য অজর্নের দিব্য 

দম্টর প্রয়োজন হয়োছল। বাস্তাঁবক ভগবানের 'িভূঁতি দর্শনের জন্য 

যেমন 'দিব্যনেত্রের দরকার, তেমাঁন ভগবৎ এ*বর্ধ লাভের জন্য দিব্দেহের 
দরকার | সাধারণ দেহ সে এশবর্য লাভের একেবারে অনুপযোগী । 

অনেকে সাধনার দ্বারা ভগবত কৃপা ও ভগবং দর্শন লাভ করতে পারেন। 

কন্তু দেহের অপাঁরপন্কতার জন্য এ সব শান্ত ধারণ করতে পারেন না। 

যোগসাধনা ছাড়া দেহ পাঁরপকক হয় না। যোগসাধনায় 'সাঁদ্ধলাভ না করলে 

শীল্তধারনের উপযোগী দেহ তোর হয়না । বরং অপাঁরপরক দেহে কোন 

এঁশী শান্তর আঁবভাব হলে এ দেহ বিনজ্ট হয়। তবে মহাপুরুষ ইচ্ছা 

করে 'পা্ধলাভ করতে পারেন না। তাঁদের কঠোর যোগসাধনার ফলেই 

এ সব 'সাঁদ্ধগীল, আপনা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁদের দেহে । 

, বাবা লোকনাথ যোগী 'হসাবে ধারণাকার্ষে অথাৎ চিত্ত ?স্হর রাখার 

কার্যে সক্ষম 'ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সর্বদেবময় রূপ ধ্যান করে সিদ্ধ 

হয়ে ঈশ্বরের ম্বৌগৈষ্বর্ধ লাভ করোছিলেন। তাই ত তান ম্বে কো দেব- 
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দেবীর র্প ধারণ করতে পারতেন। তেমাঁন আবার যে কোন পশু বা 
মানবাদর র্পও ইচ্ছা করলেই ধারণ করতে পারতেন। তান একবার 
ভক্তের 'নমল্লণ বাঁড়তে কুকুরের রূপধারণ করে গিয়োছিলেন। 

বাবা লোকনাথ ধারণাকার্ষে সিদ্ধ হওয়ার ফলে যে কোন দেহে প্রবেশ 

করার ইচ্ছা হলে সেই দেহের ধ্যান করতেন। এ ধ্যানে 'সাঁদ্ধলাভ করামান্ত 

1তাঁন স্হূলদেহ ত্যাগ করে নিজের সক্ষননদেহে প্রাণাঁদ বায়র সঙ্গে সেই 

দেহে প্রবেশ করতে পারতেন । মৌমাছ যেমন মধুপানের জন্য ইচ্ছামত 
নানা ফুল ভোগ করে, তেমাঁন পরকায় প্রবেশকারী 'সিদ্ধ যোগী লোকনাথ 

নানা দেহ ভোগ করতে পারতেন । 
বাধা লোকনাথ ঈশ্বরের ধারণাকার্ষে দ্ধ হয়োছলেন। তাই 'তাঁন 

যাঁদ ইচ্ছামত দেহত্যাগ করে ঈশ্বরের সঙ্গে মালত হতে চাইতেন, তাহলে 

পার্ক অর্থৎ গোড়ালদ্বারা গুহ্যদ্ধার রোধ করে প্রাণবায়ুকে হৃদয়, উর 

কণ্ঠ ও মূধাঁ পর্যন্ত উঠিয়ে ঈশ্বরের মুর্তি ধ্যান করতেন। তারপর এ 

মার্ত ভাবতে ভাবতে রক্মমূধা ভেদ করে সক্ষমদেহকে প্রাণবায়ুর সঙ্গে বার 

করে 'দয়ে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করতে পারতেন । 
বাবা লোকনাথ ঈ*বরের সত্বগুণময় মূর্তি ধ্যান করে নিজে সত্ৃগুণময়, 

হন। তাই তানি সক্ষমদেহে দেবলোকে ভ্রমণ করতে এবং দেবদেবীদের 
ক্রীড়া দর্শন করতে পারতেন । 

বাবা লোকনাথ সত্যসংকক্প ও সকাম রূপের সাহায্যে ধ্যানযন্ত হয়ে 
একান্ত মনোনিবেশ করে ঈ*বরের সত্যসংকজপ গুণ লাভ করেন। সেই 
সশান্তবলে তান যা মনে সংকঞ্প করেন, তাই সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর 

বাশতাশান্ত ধরে সব কিছ নিয়ন্ত্রণ করেন আর ঈশিতাশান্ত ধরে সকল 
ভোগ্য বস্তু লাভ করেও স্বতন্ত্র থাকেন। বাবা লোকনাথ ঈশ্বরের এই 

উভয় শান্ত ধারণাযোগে নাধন করতে পারতেন। তাই অপ্রাতহত আজ্ঞার 
আধিকারী হন। অথাৎ তাঁর সকল বাক্য অমোঘ ও অব্যর্থ হয়ে ওঠে । 

বাবা লোকনাথ হিমালয়ের তুষারাচ্ছন শিখরে যখন তপস্যা করতেম, 
তখন শীতকালে তাঁর গোটা নগ্ব দেহটা বরফে ঢেকে ধেত। আবার , 
গ্রীত্মকালে সেই বরফ গলে সেই বরফগলা জলে দেহটা ভাসতে থাকত ।. 
চগেখর পর্বতের গিখরদেশে অবন্হাম করার সময় একব্যর েখনেকাক় 
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পর্বতসংলগ্ব বনে দাবানল জ্বলে উঠলে তাঁর 'দবাদেহে সেই আগুনের 
কোন স্পর্শ লাগেনি। 

হমালয়ে তিনি শতাধিক বছর কাটিয়ৌছলেন। কিন্তু সেখানকার 
প্রবল তুষারঝড় ও বৃষ্টিপাতে তাঁর দেহ কিছ-মান্ বিপন্ন বা বিকৃত হয়নি । 

লোকনাথবাবা উত্তরমের: আঁতক্রম করে আরও কয়েক হাজার মাইল 
উত্তরে গিয়োছলেন। এ প্রদেশে যাতায়াত করতে তাঁর বিশ বছর সময় 

লেগোছিল। সেই তমসাচ্ছন্ন ও তুযারচ্ছব প্রদেশেও তিনি দবালোকের 

মত সব কিছুই দেখতে পেতেন। 

যোগ ও ধারণাবলে মহাযোগী লোকনাথ ঈশ্বরকে উপাস্যভাবে ধারণা 

করে ঈশ্বরের বিভাতিময় মার্ত ও তাঁর গ্ণগণীল সবাদা ধ্যান করতেন। এই 

ধ্যানের ফলে তান হীন্দ্রিয়ীলকে ও শবাসাঁদকে জয় করে ঈ্বরের 

অপরাক্জতত্ব গুণ লাভ করেন। তাঁর সমগ্র দেহ ও দেহের ইন্দ্িয়গাল 

চৈতন্যময় হয়ে ওঠে । সমস্ত দেহাভিমান ও ইন্দ্রিয়চেতনা লীন হয়ে যায় 

আত্মচৈতন্যে। ফলে জল, বায়ু, আগ্মজনিত কোন ভৌতিক বা জাগাঁতক 

বিদ্ব তাঁকে পরাভূত করতে পারত না। বরং এঁ সব কিছুকেই তিনি 

বশীভূত করতে পেরেছিলেন । ঈশ্বরের ধারণাবলে লোকনাথ এমন এক 

তুরায় অবচ্হা প্রাপ্ত হয়োছলেন যে, যে সব 'সীদ্ধ অন্য সাধকের পক্ষে লাভ 

করা অসম্ভব, তান সেগযীল অনায়াসেই লাভ করে থাকেন। 

বাবা লোকনাথ ছিলেন বক্গজ্ঞ। ব্র্মদ্বরূপ অনুভূত হয়োছিল তাঁর 

অন্তরে । তাঁর কাছে ঈ*বর লেন প্রত্যগাত্মা। তাই ঈশ্বর সর্বদাই তারি 

সান্নাহত অথাৎ তাঁর কাছে থাকতেন । তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করতেন । 

ঈশোপনিষদের পণ্চম মল্লে বলা হয়েছে, ঈশ্বর গমন করেন, আবার 

গমন করেন না। [তানি দূরে, আবার আঁতি নিকটে । তান সমস্ত 

দ'শমান জগতের অন্তরে ও বাইরে সর্বদা একই সঙ্গে বরাজমান। 

গীতীয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান কৃফ বলেছেন, ব্রহ্ম সর্ব ভূতের অন্তরে ও 

বাইরে 'বদামান। স্হাবর ও জঙ্গম সমস্ত ভূতরূপে 'তাঁন বিরাজত। 

একই সঙ্গে দূরে ও নিকটে অবাচ্হত বরক্গ সক্ষমতম সত্তা বলে ইন্ডিয়ার 

মানুষ তাঁকে জানতে পারে না। তান নামরূপাঁদাঁধহীন বলেন আবজের )- 

লোকনাথবাবা ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী | তাঁর সংদীর্ঘকালের সাধন” 
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জীবনে তানি একমান্র ব্রক্ম ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর উপাসনা করেনান। 

সারা জীবন শুধু এক আঁদ্বতীয় ব্রন্মেরই ধ্যান ও ধারণা করে গেছেন। 
এই ধ্যান ও ধারণার বলে লোকনাথবাবা শুধু ব্রহ্গজ্ঞানই লাভ করেনাঁন, 

তান হয়ে উঠৌছলেন ব্রহ্মস্বরূপ, রক্মভূত । তাই বারা রক্ষগস্বরূপ জানত 

না, তাদের কাছ থেকে তিনি থাকতেন লক্ষ যোজন দূরে । আবার যাদের 

মধ্যে বন্দস্বর্প অনুভূত হয়েছে, তাদের আত সাশ্রকটে থাকতেন । ব্রন্মের 
মতই তিনি ছিলেন সক্ষমতম সন্তা। তাই ব্রন্মের মতই 'তাঁন ছিলেন 
অবিজ্ঞেয় । তাই হীন্দিয়দ্বারা তাঁকে জানা যেত না। 'তাঁন নামর্পানিদময় 
দেহ ধারণ করে এক জায়গায় অবস্হান করলেও তাঁর সক্ষম আআ সর্বভূতে 
'ধছল পাঁরব্যাপ্ত। তাঁর সেই সক্ষম আত্মা স্হলদেহ ত্যাগ করে স্বর্গ ও 

মর্তালোকের যে কোন চ্হানে ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারত । তাই তিনি 
বহুদূরের যে কোন বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন । দূরস্হিত 

যে কোন জীবের দুঃখ অনুভব করতে পারতেন । তাই তান বহদূরে 

অবাস্হত কত বিপন্ন মানুষদের 'িপল্ম্ত করতেন। এমন ক বিপন্ন ব্যাস্ত 

তাকে স্মরণ না করলেও বা তাঁকে না ডাকলেও তান অযাঁচতভাবে সক্ষম- 

দেহে তার কাছে ছুটে গিয়ে উদ্ধার করেছেন তাকে বিপদ থেকে । প্রভুপাদ 
1বজয়কৃষ্ণ তার প্রমাণ । চন্দ্রনাথ. পাহাড়ে পারভ্রমণ কালে বিজয়কৃষণ দাবা- 
নলের মধ্যে আটকে পড়লে তিনি বারা লোকনাথকে স্মরণ না করলেও এবং 

বাবা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপ্পারাচত হলেও সর্বজ্ঞ বাবা সুদূর বারদীর 

আশ্রম থেকে তাঁর [বপদের কথা জানতে পেরে ছুটে 'গিয়ে তাঁর বশাল 

বপুটিকে কোলে নিয়ে জলন্ত দাবাগুর লেলিহান শিখাগ্াীলকে অবলীলা- 

কলমে আতক্রম করে নিরাপদ জায়গায় তাঁকে রেখে আসেন। 

গু ূ 

লোকনাথ বাবার জনাপ্রয়তা 'দনে 'দনে বেড়ে যেতে থাকে ।. বাবার 

অলৌকিক যোগশান্ত ও যোগৈম্বর্ষের কথা লোকমুখে. সর্বন্ধ প্রচারিত হতে 
খাকে। ফলে পর্ববাংলার 'বাভন্ন জেলা থেকে '্িতাপজরলাগ্্স্ত কত 
ননী শান্তির জাশায় বারদীর আশ্রমে এসে ল্নীটয়ে পড়ে বাবার 

'উরায়ল' .. 
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বাবার কৃপায় ও যোগবলে শরণার্থীদের সব সমস্যার প্রাতকার হয়। 
রোগ-গ্রস্তদের রোগ নিরাময় হয় । মুমুক্ষুরা মোক্ষলাভের সঠিক উপদেশ 

পায়। সাধকেরা যোগসাধনার গৃহ প্রাক্লিয়াগরল বাবার কাছে শিখে নেয়। 

তাই লোকনাথ বাবার আধ্যাত্মক প্রভাব সর্বত্র বেড়ে যেতে থাকে ধর্ম 

পিপাসু লোকদের উপর । 

এদকে লোকনাথ বহ্গচারীর প্রভাব ধর্মজগতে যতই বেড়ে যেতে থাকে, 

ঢাকার রাল্গসমাজের প্রভাব ততই কমতে থাকে । সাধারণ ধর্মীপপাপু 
মানুষ ব্রান্মধর্মে আস্হা হারিয়ে ফেলে। ব্রাহ্গসমাজের লোকেরা বঙ্গের 

উপাসনা করলেও স্বয়ং ব্রন্মস্বরুপ ব্রহ্মভূত লোকনাথবাবার মত কোন শাস্ত- 
মান পুরুষের আঁবভাব ঘতঠোঁন সে সমাজে । তাই লোকনাথবাবার ক্রম- 

বর্ধমান প্রভাবকে খণ্ডন করার শান্ত ব্রান্দসমাজের ছিল না। 

ফলে ঢাকার ব্রাহ্মপমাজের লোকেরা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বারদর রঙ্গা- 

চারীবাবার উপরে । তারা বুঝতে পারে, অসামান্য যোগ শান্তর আঁধকারণ 
আঁমতপ্রভব লোকনাথবাবার বিরদ্ধে বির£প প্রচারের দ্বারা বারদীর আশ্রম 
থেকে তাঁকে বিতাঁরত করা অসন্তব তাদের পক্ষে । কারণ সারা বারদী 

গ্রাম ও পান্্ববতাঁ অণ্লের ছোট বড়? উচ্চ নণচ, 'শাক্ষত আঁশাক্ষিত 

নাবশেষে সব মানুষই তাঁর একনিম্ঠ ভন্ত। 

তাই ঢাকার র্রাহষসমাজের লোকেরা অবশেষে এক জঘন্যতম উপায়, 

অবলম্বন করল। তারা দীর্ধাদন ধরে ষড়যন্ত্র করে অবশেষে দুজন হীন- 

প্রকীতির ব্রক্ধ,বককে লোকনাথহাবাকে গোপনে মেরে তাঁড়য়ে দেবার কাজে 

ননযুস্ত করল। 
ব্রাহ্গযুবকর্দ2ীট ঠিক করল, রাতের অন্ধকারে চুপিচীপ বারদীর আশ্রমে 

ণগয়ে এই কাজ সারবে । এই ভেবে একাঁদন গভীর রাতে যুবকদুটি লাঠি 

হাতে চুপ চুপি আশ্রমের উঠোনে গিয়ে উপস্হিত হলো । তারা ঠিক করল, 
তারা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে এমন ম।র মেরে আশ্রম থেকে তাড়িরে দেবে 

যাতে তিনি ভয়ে আর কখনো এখানে না আসেন। 

তখন 'নশ্দীত রাত। আশ্রমের সব লোক ধবাময়ে পড়েছে । সমগ্র: 

আশ্রমাঁট রাতের অগ্ধকারে ধস্তথ্ধ নিঝুম হয়ে আছে) ধুবকদর্ট লাঠি। 

হাতে উঠোনে ধমকে দাঁড়িয়ে বাধার ঘরের শদকে লক করতে লাগল। 
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এমন সময় সহসা এক অগ্ভূত ঘটনা ঘটল । কোথা থেকে এক হিংস্র 
-বাঘনী গর্জন করতে করতে ফুবকদ্াটর দিকে ছুটে এল । যুবকদটি 
তখন দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে আশ্রমের একাঁট ঘরের মধ্যে ঢুকে 
“পড়ল। | 

িছ-ক্ষণ পর তারা ঘরের বেড়ার ফাঁক 'দয়ে উ“ক মেরে দেখল, হঠাৎ 

লোকনাথবাবা তাঁর ঘর হতে বোঁরয়ে আসছেন । তা দেখে তারা খুশী 

“হলো । তারা ভাবল, তাদের আর কম্ট করে মারধোর করে তাড়াতে হবে না 

লোকন।থ ব্রহ্মচারীকে । বাঘন৭ই তাঁকে ছিড়ে খেয়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 

করবে। 
এক প্রবল কৌতৃহলের বশে তারা বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্হির দাম্টিতে 

তাকিয়ে রইল বাঁঘনী 'কি করে দেখার জন্য। কিন্তু যা তারা দেখল তাতে 

এক অপার অপারসীম বিস্ময়ে আঁভভূত হয়ে পড়ল তারা । এত বড় 
বস্ময়কর ঘটনা তারা জীবনে দেখা ত দূরের কথা, কানে কখনো শোনেও 

নি। তারা ধা ভেবোছল, হলো তার উজ্টো। তারা ভেবোঁছল, বাঘিনী 
লোকনাথবাবাকে একা পেয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর জীবন্ত দেহ- 
টাকে 'ছি'ড়ে খুড়ে খাবে অথবা মুখ দিয়ে গলাটা ধরে যেমন করে বাঘে 

মানুষ অথবা কোন পশ;কে নিয়ে যায়, সেইভাবে নিয়ে পালিয়ে যাবে। 
কন্তু তারা দেখল, সেই ভয়ঙ্কর "হিংস্র বাঁঘনীটা তার সব ক্রুদ্ধ গর্জন 

থামিয়ে নিশ্চুপ ও শান্ত হয়ে পোষা বিড়ালের মত লহটয়ে পড়ল লোক- 
নাথবাবার পায়ের উপর । লোকনাথবাবা তখন তার গলায় ও মাথায় হাত 
বোলাতে বোলাতে বললেন, মাগো, তোমার এসময়ে আশ্রমে আসা ঠিক 

হয়ান। দেখছমা, তোমার ভয়ে বেচারা যুবকদূুটির কত কন্ট হচ্ছে। 
'আমার কাছে তারা আসতে পারছে না। 

বনের হিংম্্র বাঘ যে মানুষের কথা বুঝতে পারে, তা তাদের ধারণা 
“৪ কর্পনা অতীত । তারা দেখল, লোকনাথবাবার কথা শুনে বাঁঘনী 
শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকনাথ বাবার মুখপানে একবার 

'ক্লাকয়ে এক লাফে চলে গেল আশ্রম থেকে । 
এই অন্ভুতপ্দর্ব অলৌকিক দৃশ্য দেখে আরও 'বাস্মিত হলো ববকদহুটি। 

ফ়ারা রূরাল, লোকনাথ ব্চ্মচারী এক সাধারণ সাধক বা ভন্ড সম্মাসণ নন, 
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খতন এক অসাধারণ অলোকিক যোগশানস্তর আঁধকারণ। এক অসামান্য মহা- 
পুরুষ। যে মহাশীল্তধর মহাপরুষের কথা বা উপদেশ বনের বাঘও বোঝে 
এবং যাঁর দর্শনমান্ত বাঘ তার স্বভাবজাত হিংস্রতা ও 'হংসাবা্ত ভুলে 
শান্তভাবে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে, সেই মহাপুরুষকে আঘাত করা তাদের 
পক্ষে ষে কত অবান্তর ও হ্থাস্যাস্পদ ব্যাপার তা বুঝে তাদের অনুতাপ ও 

অনুশোচনার অবাধ রইল না। তারা যার পর নাই অনুতপ্ত ও লাঁজ্জত হয়ে 

ধীর পদক্ষেপে লোকনাথ বাবার কাছে এসে তাঁর পায়ে পড়ে তাদের দোষ 
স্বীকার করে বারবার কৃপাভিক্ষা করতে লাগল। অশ্রজলে কণ্ঠ রহদ্ধ হয়ে 

পড়ে ছিল তাদের । 

যে যত বড়ই অপরাধ করুক, সে তার দোষ অকৃণ্ঠভাবে স্বীকার করলে 

বাবার চিত্ত দয়ায় বিগালত হত । তান সে অপরাধীকে ক্ষমা না করে 
পারতেন না। 

তপ্ত ষুবকদ্টর স্বীকারোক্তি ও ক্ষমাপ্রার্থনা শুনে বাবালোকনাথ 
তাদের ক্ষমা করে বললেন, যা, তোরা বাঁড় ফিরে যা, তোদের চৈতন্য হোক। 
এমন কাজ আর কখনো করতে যাস না। 

বাবা লোকনাথ তাঁর এই লালার দ্বারা বোঝাতে চাইলেন, হিংসা থেকেই 
হিংসার উদ্ভব হয়। ব্রাহ্ম যুবকদ্হাটর অন্তরে 'হংসাবৃত্ত থাকার জন্য 
বাঘিনী তাদের লক্ষ্য করে ছন্টে এসেছিল। কিন্তু মহাযোগণী লোকনাথ- 
বাবার আহংসাবৃত্তি সম্যকভাবে 'স্হির হয়োছল। অথাৎ স্বপুও কারো প্রাত- 
কখনো হিংসার উদয় হত না তাঁর মনে। তাই তাঁর কাছে কোন হিং 
জন্তুরই 'হংস্য বৃত্ত থাকত না। তাঁর আহংসাবান্তর প্রভাবে তারাও 
তাদের 'হংসা বাঁত্ত ভুলে যেত। 

তাছাড়া এটি হলো মহাপুরুষদের 'সাদ্ধসচক যোগৈশ্বর্ধ প্রকাশের 
লীলা। শীস্তমান সাধকযোগীদের জীবনে এই লীলার 'বিরল প্রকাশ দেখা 
যায়। মহাম্ান বাঁশষ্ঠদেবের আশ্রমে কোন হিংসা ছিল না। সেখানে 

বাঘে বলদে এক জলাশয়ের একই ঘাটে জল পান করত । একবার নেপালের 
মহারাজ হিমালয়ের জঙ্গলে একাট বাঘকে শিকার: করতে গেলে বাঘাঁট 
মহাযোগা তৈলজ স্বামীর: চরণে গিয়ে আশ্রয় নেয়, এবং স্বায়ীজণও. তাকে 
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এক বাঁঘনশর বাসার কাছে একটি গুহায় কিছুকাল অবস্হান করোছলেন ॥ 

সে সময় তাঁর কথা বাঁঘনী বুঝতে পারত এবং সেইমত কাজ করত । ** 

মহাযোগণী লোকনাথবাবা ছিলেন পাঁততপাবন। 'তাঁন পাপকে ঘৃণা 
করতেন। 'কিন্ত পাপীকে কখনো .ঘৃণা করতেন না। তান সব সময় 

পাপীকে পাপকাজ হতে প্রাতনিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। তাকে পাপ 
থেকে বিরত থেকে ভাল হয়ে ওঠার সযোগ ও উপযযস্ত শিক্ষা 'দিতেন। 

সোঁদন বাবা লোকনাথ তাঁর ঘর থেকে বাইরে এসে আশ্রমের উঠোনে 

দাঁড়ালেন। ঘরের বারান্দায় কয়েকজন ভন্ত বসৌছলেন। এমন সময় কোথা 

থেকে এক স্মীলোক এসে বাবার পাশে দাঁড়ালেন। যাঁর পরনে ছিল লাল 

শাড়ী । তান শীতলামুখী অথাৎ সারা মুখে বসচ্তের দাগ ছিল। 

স্রলোকঁটি বাবাকে বললেন, আঁম বসম্ত রোগের আঁধচ্ঠাননী দেবী 

শীতলা । আম এখান দয়ে যাব । আমার পথ ছাড়। 

বাবা লোকনাথ বললেন, মা, তুমি এখান "দিয়ে যেতে পারবে না। 

এরপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়য়ে রইলেন। তারপর শীতলা 
দেবী বললেন, আমি যাচ্ছ। 

এই বলে দেবী বাবার সামনে দিয়ে এক পা বাঁড়য়েছেন, অমাঁন বাবা 
লোকনাথ গন্তীর কণ্ঠে বললেন, আম কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে আছি। দোঁখ, 

কার সাধ্য এঁদকে যায়। - | 

একথা শুনে দেবী ষে পা টি যাবার জন্য ডীঠয়োছলেন তা সেই খানেই 
নাময়ে রাখলেন । যাবার জন্য উদ্যত হয়েও যেতে পারলেন না। তারপর 

বললেন, তাহলে আঁম ক যাবার পথ পাব না? এখানেই 'ক দাঁড়িয়ে 

থাকব ? 
তখন বাবা লোকনাথ বললেন, না মা, তোমাকে আর দাঁড়য়ে থাকতে 

হবে না। এ যে সামনে বাঁথিনী নদী দেখছ, তার তীরবতাঁ ঢালভূঁমি ধরে 

তুমি চলে বাও। তবে সাবধান করে দিচ্ছি, উচু সমভূমিতে উঠতে যেও না। 
দেবী বাবার আদেশ পেয়ে সৈই পথে চলে গেলেন। 

এই ঘটনার দিন কয়েক "পর এক ভূ'ইমালীর ঝাঁড়র অনেকে বসস্ত, 
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বাঁড় বাঁঘনী নদীর তরে ঢালভূঁমিতে অবাঁস্হত। 

_. তাজেনে বাবা লোকনাথ তাকে বললেন, তুই এই মুহূর্তে বাঁড় ছেড়ে 

বাঁড়র লোকজনদের সব নিয়ে চলে যা । ওখানে থাকলে আর রক্ষে নেই। 

ভূ'ইমালী বাবার কথামত সেখান থেকে চলে গেল । 

মহাযোগণী লোকনাথ ছিলেন রক্ষন্দ্র, রক্গলোকের আধিকারী। তাই 
দেবলোকের উপর তাঁর আধিপত্য জন্মায় । তাই মা শীতলাদেবী তাঁকে 
আত্ম কল্পে যেতে পারেনান। আবার তান অনুমাঁতি না দেওয়া পর্য্তি 

তাঁর আজ্ঞা লষ্বন করেও যেতে পারেনান। এব দ্বারা বোঝা যায়, দেবদেবী- 

পণও ব্রব্বনোকের আঁধকারাদের অমযাদা করে বা তাঁদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে 

কোন কাজ করেন না বা করতে পারেন না। 

মহাযোগী বাবা লোকনাথ ধারণাকার্যে দিদ্ধ ছিলেন। তাই ?তাঁন 

দেবদেবীগণর সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারতেন। আবার দেবতাদের সঙ্গে 

ক্লীড়াকরণ 'সাঁদ্ধ ছাড়াও তান অপ্রাতহত আজ্ঞা 'সাদ্ধর আঁধকারী য়িলেন। 

অর্থাং তাঁর আজ্ঞর অমান্য করার ক্ষমতা দেব দেবাঁগণেরও ছল না। 

গু 

িকান্দর উকশীল রজেন্দ্রকুমার বসু একবার দুরারোগ্য শলরোগে 

অথাৎ পেটের ব্যথায় আক্তান্ত হন । অনেক ডান্তারবৈদোর কাছে 'চাকৎসা 

কাঁরয়েও কোন ফল পানাঁন। ফলে রোগ কমার পাঁরবতে” বেড়ে যেতে 

থাকে। 

ব্রজেন্দ্বাবু যখন পেটের অসহ্য বেদনায় খুবই কণ্ট পাঁচ্ছলেন, তখন 

তা দেখে একাঁদন লোকনাথবাবার এক ভন্ত তাঁকে বারদাীর আশ্রমে বাবার 

কাছে যেতে বলেন। ব্রজেন্দ্রবাবুও তা শুনে রোগ নিরাময়ের জন্য বারদী 

যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। 

আঁবলম্বে একাঁদন রজেন্দ্রবাবু আরোগ্য লাভের আশায় বারদীর আশ্রমে 

এসে উপ্পাপ্হত হলেন। বাবা লোকনাথ তখন ভন্তদের মাঝে বসেছিলেন । 

এমন সময় ব্রজেন্দ্রবাব্ এ ভগ্তদের কাছে গিয়ে ববলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 

পেটের শুলবেদনা শর; হলো । 
লোকনাথ--১৪ 
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ব্রজেন্দুবাব্ তখন বাবার 'দিব্দেহ দর্শন করে মনে মনে ভাবলেন, বাবার 
একখানি পা যাঁদ একবার আমার ব্যথার জায়গায় স্পশ* করাতে পার, 
তাহলে এখান এই ব্যথা প্রশামত হবে। কিন্তু কিকরে তা সন্ভব তা ভেবে 
পেলেন না। 

কী আশ্চর্য! সেই মুহৃতেই বাবা লোকনাথ বললেন, ওরে, আমার 
পা টা বড় ঝমঝিম করছে । ঝি ঝিধরেছে। তোদের কেউ এসে পাটা 

টপেদে ত। 

এই কথা শোনার সং্গ সঙ্গে হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেলেন বজেন্দ্রবাবু । 

তান ত এই স:যোগেরই অপেক্ষা করাছলেন। তাই "তান তাড়াতাঁড় 

বাবার কাছে গিয়ে তাঁর পাশে বসে ভীন্তভরে তাঁর পা খান প্রথমে তাঁর 
পেটের ব্যথার জায়গায় স্পর্শ করালেন । তারপর টিপতে লাগলেন। 

সাত্যসাত্যই মহাপুরুষের 'দিব্দেহের স্পর্শে তাঁর অপার করুণায় সেই 
মুহূর্তেই তাঁর শলরোগ 'চিরাদনের জন্য দূর হয়ে গেল । 

সাঁত্যই বাবা লোকনাথ অল্তযমিাঁ। তিনি ব্রজেন্দ্রবাবূর মনের 

গোপন ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরেছিলেন । তাই এক অপূর্ব কপা-কৌশলে 
ভন্তের মনোবাঞ্থা পূরণ করলেন। মহাযোগী বাবা তাঁর এশা শান্তর দ্বারা 

ব্জেন্দ্রবাবুর রোগ নিরাময় করলেন। 

পরে ব্রজেন্দ্রবাবু ভন্তদের কাছে কথাটি খুলে বলেন । রোগা তার 

রোগ সারাবার কথা বাবাকে না বললেও বাবার স্পশমান্ত তার রোগ সেরে 

গেল। ভভ্তদের কাছে এ এক পরম বিস্ময়ের কথা। 

একাদন বাবা লোকনাথের এক ভত্ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা 

বাবা, শুনেছি কোন সাধক তাঁর এশীশীন্ত বলে কোন রোগীর রোগ সারালে 
সেই রোগ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু আপাঁন কত রোগীর রোগ 
সারালেও নিজে সে রোগ গ্রহণ করেন না ত। অথচ রোগীর রোগ সেরে 

যায়, কি করে তা সম্ভব হয়? 
বাবা লোকনাথ বললেন, রোগীর উপর আমার দয়া হলেই আমার এঁশী- 

শান্ততে রোগ সেরে যায়। 

ভন্তাট তখন আবার [জজ্ঞাসা করলেন, কি করলে আপনার কৃপা বা" 
দয়া পাওয়া যায় ? 
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বাবা বললেন, আমাকে তুষ্ট করলেই আমার কৃপা পাওয়া যায়। জানস, 

যেকোন রোগী আমার শরণাপন্ন হলেই আম আর স্ঠা্হর থাকতে পাঁর 
না। রোগীদের কষ্ট দেখে আমার হৃদয় গলে যায়। 

ভন্তাট তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আপাঁনি কে তুষ্ট হন বাবা ? 
বাবা বললেন, তা ত আম জানি না। বলতেও পার না। 
সৌঁদন বারদীর আশ্রমে কয়েকজন লোক নানারকমের পূজার সামগ্রী 

নিয়ে উপ্হিত হয়েছে । বাবা লোকনাথের এক ভন্ত জানকণীনাথ চক্রবর্তা 
তখন আশ্রমে উপাঁস্হত ছিলেন । 

জানকীনাথ কৌতুহলী হয়ে লোকগাীলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা 
কিসের পূজো দিতে এসেছ 2 

লোকগীল উত্তর করল, আমরা মানীসক শোধ করতে এসোছি। তানা 

হলে রোগ রোগমনন্ত হবে না। 

জানকীনাথ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কার মানীসক শোধ করতে 

এসেছ ? 

তখন সেই আগন্তুক লোকগনলির মধ্যে একজন ব্যাপারটা খুলে বলল । 

সে বলল, বছরখানেক আগে আমাদেরই এক আত্মীয়কে সাপে কামড়ায় । 

ক্রমে বিষ প্রবল হয়ে সারা দেহে ছাড়িয়ে পড়ে । নামকরা ওঝা ও বৈদ্যদের 

ডাকা হয়। 'কিল্তু তাঁরা শত চেষ্টা সত্বেও বিষ নামাতে পারলেন না! 

অবশেষে বাঁড়র লোকদের পরামর্শে বাবা লোকনাথকে মানত করা 

হলো। সাপে কামড়ানো লোকটির মা বললেন, হে ব্রহ্মচারী বাবা, আপাঁন 
আমার ছেলেকে বিষমনন্ত করে দন । আমি মানত করাছি আপনার নামে । 

এই মানত করার সঙ্গে সঙ্গে বিষ নামতে শুরু করল । রোগা একেবারে 

সন্হ হয়ে উঠল । 
কিন্তু ভাগ্যের এমনই ছলনা যে, সে বাঁড়র কেউ কেউ বলল, আসলে 

বৈদোর চিকৎসাগুণেই বিষ নেমেছে, রক্ষচারীবাবার কৃপায় নয়। সবাই 

মিলে রোগীর মাকে এমনভাবে বোঝাল যে, 'তানও পাঁচ জনের কথায় 
সত্যরক্ষা করলেন না। লোকনাথবাবাকে পূজো না দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রবণ্ণনা 
ফরলেন। এইভাবে পুজো দেবার সময় পার হয়ে গেল। কেউ আর সে 

কথা ভাবল না। 
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আজ একবছর পর আবার সেই সর্পদস্ট লোকাঁট দংশনের জায়গায় 

বেদনা অনুভব করছে । বিষ যেন তার সবাঙ্গে ছাঁড়য়ে পড়ছে বলে মনে 

হচ্ছে। লোকটি এখন বাঁড়তে শুয়ে বেদনায় ছটফট করছে । এখন বাঁড়র 

লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে । তারা বুঝতে পেরেছে, ব্রহ্মচারী 

বাবা যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুব । সাক্ষাৎ দেবতা । তাঁর উদ্দেশ্যে মানত-করা 

পূজো দেওয়া হয়াঁন, তাঁর সঙ্গে প্রবণনা করা হয়েছে বলেই একবছর পর 
আশ্চর্ধভাবে বিষক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে । তাই আমরা বাবা লোকনাথের 

শরণাপন্ন হয়ে মানতকরা পজো দিতে এসোৌছ। 

এই বলে তারা লোকনাথের চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা 

অনুতপ্ত হয়ে দোষ স্বীকার করায় বাবার 15স্ত দয়ায় বিগালত হলো । তান 
তাদের দোষ ক্ষমা করে তাদের নিবোদত পুজো গ্রহণ করলেন । 

পূজো শেষ করে তারা বাবার আশাবাদ নিয়ে বাঁড় ফিরে গেল । তারা 

বাঁড় ফরে গিয়ে দেখল, মহাপুরষের কৃপায় বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে । 

রোগণর দেহের কোন জায়গায় আর কোন বেদনা নেই। 

মহাপুর.ষের সঙ্গে প্রবণনা করে কেউ কখনো শান্তিলাভ করতে পারে 

না। রোগীর মা বাবা লোকনাথের উদ্দেশে যে মানত করে পূজো দেবার 

প্রাতশ্রাত 'দিয়োছলেন, য়ে প্রাতশ্রীত ?তাঁন পালন করেনাঁন। অথাথি 

সত্যভঙ্গ করেছেন। বাবা লোকনাথ বলতেন, সত্যপালনই প্রকৃত ধর্ম । 

যারা সত/পালন করে না, তারা ধর্মদ্রোহী । তারা অপরাধী, পাপী। তাদের 

নরকে গাঁত। তারা শাস্তি পাবার যোগ্য। 

এখানে দেখা যাচ্ছে, রোগদর মা প্রাতশ্রতীত পালন না করে সত্যদ্রম্ট ও 

ধর্মদ্রম্ট হয়োছলেন । তাই তাঁর পাপে তরি পন্ত্র বিষাক্য়ার় আবার অসস্হ 

হয়ে গড়ে গন্র'তরভাবে। 

ণিন্তু অনৃতাপে পাপীর সব পাপ ধুয়ে যায় । তাই একবছর পর প্রাত- 

শ্রুতি পালনের কথা মনে পড়লে যোগীর আত্মীয়েরা অনতপ্ত হৃদয়ে বাবা 

লোকনাথের আশ্রমে পূজো দিতে আসেন। তখন তারা পাপম্যস্ত হয়। 

সত্যরক্ষার দ্বারা বাবা লোকনাথের কৃপা লাভ করে তারা ধন্য হয়। রোগী ও 

সম্পূর্ণরূপে রোগমনন্ত হয়ে সমস্হ হয়ে ওঠে । / 

. প্রভৃপাদ বিজয়কৃফ গোস্বামীর শিষ্য বাঁপনাবহারা রায় যক্ষমা রোগে 
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আক্রান্ত হন। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে রোগমনীস্তর আশায় তান তাঁর গর, 

ধিজয়কফের গেপ্ডাঁরয়া আশ্রমে উপাঁস্হত হন। কিল্তু বিজয়কৃ্ণ তাঁকে 

বারদীর আশ্রমে লোকনাথ ব্ন্গচারীর কাছে যেতে আদেশ করলেন। 

( 'বাপনবাব তখন গোঁসাইজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীধরচন্্র ঘোষ ও আরো 

কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বারদীর আশ্রমে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীধর 

'বললেন, খাল হাতে সাধুদর্শন করতে নেই। 

তাই শ্রীধরের কথামত 'বাঁপনবাব্ বাবা সোকনাথের সেবার জন্য 

নানাবিধ ফল, তাঁরতরকার ও চারটে বড় বড় পাকা ফজল আম 

1কনে আনলেন। তাছাড়া সঙ্গীদের থাবার জন্য এক টুকার আমও 

কিনলেন । 

জলপথে যাবার জন্য নোৌকোয় উঠে বাঁপনবাব: শ্রীধরকে বললেন, ভাই, 

তোমাদের জন্য এক টুকরি আম আছে। খিদে পেলে তা থেকে খেও। 

কন্তু এ চারটি ফরঞ্জালতে হাত দিও না। আদম নিজের হাতে এ চারাঁট 

আম বাবা লোকনাথকে নিবেদন করব । 

একথা শুনে শ্রীধর বললেন, এমন কথা তুমি আমাকে বলতে পারলে ? 

তুম ব্রক্মগারীবাবার উদ্দেশে যে আম নিয়ে যাক্ছ, আন তা খাব 2 

বাঁপনবাবু তখন অপ্রস্তৃত হয়ে ক্ষমা চাইলেন । 

নোঁকো চলতে শুরু করল। বেশ কিছুদূর যাবার পর নৌকো একটা 

বাজারের কাহে গিয়ে থামল। বাঁপনবাবু ও অন্যান্য সঙ্গীরা নৌকো থেকে 

নামলেন । কিন্তু শ্্রীধর বললেন, তোমরা বাজার থেকে ঘুরে এস। আমি 

যাব না। এখানেই থাকব । 

বাঁপনবাবু তখন বললেন, ভাই শ্রীধর, ইচ্ছে হলে ট্ুকাঁর থেকে আম 

নয়ে খেও। 

শ্ীধর কোন কথা না বলে চুপ করে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। 'বাঁপন- 

বাবু এগয়ে চলতে চলতে বারবার হব ফিরে শ্রীধরের পানে তাকাতে 

ববাগলেন। 

. তাঁরা চলে গেলে এক ভিখারণীর সঙ্গে চাবাট পি সাত বছরের উলঙ্গ 

ছেলে দৌরোর কাছে এসে দাঁড়াল । শ্ীধর তাদের িজ্ঞপা করলেন, কি 

চাও তোমরা ? 
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তারা বলল, বাবা, 'কছু খেতে দেবে ? 
এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর বাবার উদ্দেশ্যে রাখা সেই চারটে 

ফজাঁল আম নিয়ে চারাঁট ভিখারি ছেলের হাতে দিলেন। তারপর বললেন, 

এখন পালা । তা না হলে আম কেড়ে নেবে। 

এই কথা শুনে তারা ছ্টে পালিয়ে গেল। শ্রীধর তার জায়গায় বসে 

ধনার্বকারভাবে ভজন গাইতে লাগলেন । 

ঘটনাচক্রে পথে এঁ চারাঁট ছেলের হাতে চারাঁট ফজাঁল আমের উপর 

বাঁপনবাবূর নজর পড়ল। তিনি তখন সঙ্গীদের বললেন, পাগলের কান্ড 

দেখলে ? শ্রীধর সর্বনাশ করেছে । এত করে বলা সত্ত্বেও পাগল শ্রীধর 

সেই আম চারটে ছেলেদের দিয়ে দিয়েছে । 

1বাঁপনবাবু ছেলেগ.ীলকে নকছু পয়সা দিয়ে চারাট আম নিয়ে নিলেন। 

তারপর রাগে গন করতে করতে নৌকোর কাছে এসে গালাগাল করে 

শ্লীধ৫রকে বললেন, কী আকন তোমার ? কোন্ বিবেচনায় আম চারটে 
তুমি ছেলেগুলোকে দিয়োছলে 2 কার হুকুমে তা তুমি দিয়েছ 2 জান 

না, তা আম বক্গচারীবাবার নামে রেখোঁছলাম ? 

শ্রীধর বললেন, 'দিয়োছি ত কি হয়েছে 2 রন্মচারীবাবার হ;কুমেই তা 
দিয়োছ। যাও না, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস। 

একথা শুনে বাপনবাব আর কোন কথা না বলে চুপ করে গেলেন। 

এঁদকে তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নৌকোর মধ্যে প্রদীপ জবালতে 

হবে। কিন্তু পলতে নেই। একটু ছেড়া নেকড়া পেলেই তাতে কাজ 
চলে যাবে। কিন্তু কোথায় তা পাওয়া যাবে তা কেউ বুঝতে পারলেন না । 

সবাই ভাবতে লাগলেন। 

তবে সবাই জানতেন, শ্রীধরের ঝোলার মধ্যে অনেক টুকরো টুকরো 
ময়লা নেকড়া আছে । কিন্তু সে ঝোলা বড় একটা খোলেন না। ঝোলাটা 

সব সময় কাছে কাছে রাখেন । মাথার নিচে রেখে শোন। 

নৌকোর ভিতরটা একেবারে অল্ধকার। ঝোলাটা তখন শ্রীধরের কাছ 

থেকে কিছুটা দুরে এক জায়গায় রাখা ছিল। সঙ্গীরা ইশারা করতে, 
বাপনবাবু ভাবলেন, ঝোলা থেকে এক টুকরো বার করলে অব্ধকরে শ্রীধর 
তা দেখতে পাবেন না। এই ভেবে তান সেই ঝোলা থেকে. একটা. টুকরো? 
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বার করলেন প্রদীপের পলতে 'হসেবে তা ব্যবহার করার জন্য। 

কিন্তু ঝোলা থেকে নেকড়াটা বার করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর এক বিকট 

চিৎকার করে 'বাঁপনবাবূর উরুটা কামড়ে ধরলেন। 'বাঁপনবাবু কাতর 

হয়ে বাবাগো, মাগো, খুন করে ফেললগো বলে চিৎকার করতে লাগলেন । 

শ্রীধর তখনো পর্য*্ত 'বাঁপনবাবূর উরুটা ধরে থাকায় সঙ্গীরা ছুটে 

এসে শ্রীধরকে ধরে ছাড়াবার চেঙ্টা করলেন । কিন্তু ছাড়াতে পারলেন না। 

অবশেষে 'বাঁপনবাবুূর ক্ষত 'বক্ষত উরু থেকে রন্ত ঝরতে শুরু করলে 

শ্রীধর ছেড়ে দিলেন নিজে থেকে । 

মাঁঝরা বললে, আপনারাও সবাই 'মলে শ্রীধরবাবুকে কামড়ে দন । 
তা শুনে যান্রীরা সকলে শ্রীধরের পিঠে কামড় দিলেন। শ্রীধর তখন 

জয় বাবা, জয় বাবা” বলে নদীর জলে ঝাঁপ দিলেন । কিন্ত; শ্রীধর সাঁতার 
জানেন না বলে সঙ্গীরা এত কিছ: সত্ত্বেও গচাঁন্তত হয়ে পড়লেন। তাঁরাও 

তখন শ্রীধরকে উদ্ধার করার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিলেন। তারপর টানাটানি 

করে অনেক কজ্টে তাঁকে নৌকোয় তুলে আনলেন । 

যাই হোক, সারারাত দারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটল । কারো ভাল ঘুম 

হলো না। ভোরবেলা বারদীর বাজারের ঘাটে এসে নৌকো ভিড়ল। 

তখন সকলে ফল-ফলাঁদ, তাঁরতরকাঁর সব নিয়ে আশ্রমের 'দিকে 

এগয়ে চললেন । কিন্তু শ্লীধর গেলেন না। তান নৌকোতেই রয়ে 

গেলেন। 
তাঁরা আশ্রমে পৌীছানোমান্র সর্বজ্ঞ লোকনাথবাবা তাদের সকলকে 

কাছে ডাকলেন। তারপর 'জজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে শ্রীধরকে দেখাঁছ না। 

বাঁপনবাবুূরা বললেন, সে নৌকায় বসে আছে। 

বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সে এল না? তোরা কি তাকে 

মেরেছিস ? 

বাঁপনবাবু বললেন, আজ্তে, সারা রাস্তা যে বড় জবাঁলয়েছে। দেখুন 

না, আমার উরু কামড়ে ঘা করে দিয়েছে । 

এমন সময় হঠাৎ শ্রীধর এসে হাজির হলেন। 'বাপনবাবু তখন বাবা 

লোকনাথের কাছে তাঁর রোগের কথা বলে আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা 

করাছলেন। 
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বাবা বললেন, হ্যাঁরে, শ্রীধর তোর উর. কামড়েছে না? রক্ত বোরয়েছে 

কি? 
বাপনবাবু বললেন, আজ্জে হ্যাঁ, খুব র্ত বোৌরয়েছে। 

বাবা বললেন, াপন, এতেই তোর রোগ সেরে যাবে। হ্যাঁরে, শ্রীধর 

কেন তোকে কামড়াল, তা ওকে [জিজ্ঞাসা কারসাঁন ? 

তখন সবাই মলে শ্রীধরকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন । শ্রীধর বললেন, 

আরে ভাই, তোরা তো সবাই ঝাজাপুর গোঁল। আম হঠাং সংকীর্তনের 

ধ্বান শুনে চমকে উঠলাম । নৌকোর ভিতর থেকে বাইরে এলাম । কিন্তু 

[কছুই দেখতে পেলাম না । কোথায় সংকীর্তন ? 

এরপর দৌঁখ, বাবা লোকনাথ চারজন খাঁষবালককে সঙ্গে নিয়ে 

নৌকোর কাছে উপাঁস্হত । আম তখন তাঁকে প্রণাম করল ম। তিনি তখন 

বললেন, কই, আমার চারটে ফঞজাল আম 2 আমগুলি এনে এদের হাতে 

1দয়ে দে। 
বাবার আদেশ শুনে আম আম চারটে বালকদের হাতে দিয়ে দিলাম । 

ব*্বাস না হয়, বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো নাঃ তোমরা এসে তার জন্য 

আমাকে কতই না গাল দিলে । কন্তু আমি তোমাদের গাল শুনে 

ভগবানের নাম করতে লাগলাম । 

এরপর আবার দোখ আকাশ থেকে একাঁট সংকীতনের দল আসছে । 
দলের আগে আগে আসছেন বাবা লোকনাথ । এসেই তান বললেন, শ্লীধর 

তুই পনের উরু কামড়ে দে। তাহলেই 'বাপনের রোগ সেরে ঘাবে। 
কিন্তু আম তখন ভাবতে লাগলাম, কিকরে কামড়াই ঃ 

এমন সময় বিপিনবাবুর  দকে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার ঝোলা 

থেকে নেকড়া বার করছেন । তখন আমার মাথা গরম হয়ে গেল । কেন না 

নানা তীর্থসহান ঘুরে সাধুসন্তদের কিছু না ক; ব্যবহার করা কাপড়ের 

টুকরো সংগ্রহ করে আমার ঝোলায় ভরে রেণোছ । এগীলই আমার এক- 

মান সম্পদ। আর সেগখল 'বাঁপনবাবু নেকড়া ভেবে পলতে বানাতে 

যাচ্ছেন। তা দেখেই আম তার ডুরু কামড়ে ধরলাম । 'কিম্তু রন্ত বার হচ্ছে 

না কছুতেই। তারপর তোমরা যখন আমাকে কামড়ে ধরলে তখন আম 

আরও জোর 'দিয়ে কামড়ালাম। তখন দোঁখ উর? থেকে রম্ত ঝারছে.। অমনি 
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আমি লাফিয়ে উঠলাম । সামনে দৌখ জোরাল সংকীর্তনের দল আসছে । 
সে দলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, 'িত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গোঁসাইজী নৃত্য করছেন । 

আর বাবা লোকনাথ সে দলের আগে আগে আসছেন। আম সব ভুলে 
সেই কীর্তনের দলে লাঁফয়ে পড়লাম । তারপর দোৌখ জলে ডুবদন খাচ্ছি। 

তখন তোমরা সবাই মিলে আমাকে টানাটানি করে নৌ'কোর উপরে তুলে 

আনলে । 

শ্রীরের এই অলৌকিক কাঁহনী শুনে উপাঁ্হত সকলেই এক অপার 
বম্ময়ে আভভূত হয়ে গেলেন। 

ধন্য শ্রীধর, ধনা, 'বািপিনাবহারশ রায় মশাই-_তাঁরা দুজনেই বাবা 
লোকনাথের কপালাভ করেছেন। বাবা লোকনাথের সবই অলৌকিক 

লীলা । খাষবালকদের নিয়ে নৌকোর কাছে গিয়ে শ্রীধরের কাছ থেকে 

আম চেয়ে নেওয়া, শ্ীধরকে 'বাপনধাবূর উর: কামড়ে রস্ত বার করবার 

আদেশ দেওয়া, সংকটর্তন দলের আগে আগে মাকাশপথে আসা- সব 

িছুই অলৌকিক ব্যাপার ৷ মহাযোগণ মহা শাস্তধর মহাপুরুষ লোকনাথ- 
বাবার পক্ষে সব কিছুই সন্ভব। 

বাবা লোকনাথ দেহস্হ পণ%বায়ুর সঙ্গে দেহকে যান্ত করে ঈশববকে সেই 

সর্বব্যাপী বায়ূরূপে ধারণা করতে পারতেন । তাই তাঁর মনের গতি ছিল 

সবর অবাধ্য, অপ্রতিহত । এ অবস্হায় তাঁর মন যেখানেই যেত, তাঁর দেহও 

সক্ষম হয়ে সেখানেই যেতে পারত । 

সৌঁদন ভাওয়ালের রাজা রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর নিজের 

লণ্টে করে বারদীর আশ্রমে এসেছেন বাবা লোকনাথকে দর্শন করার জন্য। 

লণ্টে তান তাঁর হাতও এনেছেন। বারদীর কাছে মেঘনা নদীতে লণ্ট 

রেখে তান হাঁতর পিঠে চড়ে আশ্রমে এলেন । বাবাকে দর্শন করে প্রসাদ 

গ্রহণ করলেন। তিনি মাঝে মাঝে বাবাকে দর্শন করতে আসতেন । 

কথাপ্রসঙ্গে রাজাবাহাদ্র জানালেন। তাঁকে বিশেষ কাজের জন্য তখান 

বাঁড় ফিরে যেতে হবে। তান বাবাকে বললেন, বাবা, আজ বিকালে 

ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার [বিশেষ প্রয়ো্জন আছে। তাই এখান 

আমাকে উঠতে হরে। আপাঁন অনমাত দিলেই আম রওনা হতে পাঁরি। 

লব কথা শুনে বাবা লোকনাথ বললেন, এখন তোর বাওয়া হবে লা। 
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তখন রাজা বললেন, বাবা, এখন না গেলে আমার বিশেষ ক্ষাতির 
সম্ভাবনা আছে । 

কিন্তু এবারেও বাবা বললেন, না, তুই আজ যেতে পারাঁব না। 

রাজাবাহাদুর আবার অনুমাত প্রার্থনা করলে বাবা সেই একই কথা 

বললেন, তুই যেতে পারবি না। 

বারবার নিষেধ সত্বেও রাজাবাহাদুর বাবার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে 

রওনা হলেন। বিদায় নিয়ে হাতির ?পঠে চড়ে লণ্ের দিকে এাগয়ে 
চললেন। লণ্ে উঠে সারেওকে লণ্ ছেড়ে দিতে বললেন। লণ এঁগয়ে 

চলল । 

কিন্তু কিছুদূর যাবার পর আকাশে মেঘ উঠল । দেখতে দেখতে 

কালে মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল । তারপর প্রবল ঝড় বইতে লাগল । 

ঝড়ের দাপটে লণ% ডুবে যাবার উপক্রম । সারেও জানাল, সে কিছুই দেখতে 

পাচ্ছে না। এ অবস্হায় লণ্ চালানো অসন্তব। 

তখন রাজাবাহাদদরের চৈতন্য হলো। বাবা লোকনাথের নিষেধের 

কথা স্মরণ হলো । নিজের ভুল বুঝতে পেরে তান বললেন, আর এাগয়ে 
কাজ নেই। তুম বারদীর ঘাটে ফিরে চল। 

কী আশ্র্য! যে লণ্ একেবারেই চালানো যাচ্ছল না, সেই লণ্ট 
ঘুঁরয়ে স্টীয়।রিং ধরতেই দুরন্ত, গাঁতিতে বারদীর ঘাটে এসে পেশীহুল। 

লণ থেকে নেমে মোজা আশ্রমে চলে গেলেন রাজাবাহাদুর । তারপর 

লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে বাবার কাছে নীরবে উপাস্হত হতেই বাবা বললেন, 

আমি ত তোকে আগেই বলোছলাম, যেতে পারাঁব না। শুনাঁল না আমার 

কথা। বুঝতে পারি না, কেন যেতে বারণ করোছলাম। যাক ভাঁবষ/তে 

আম র কথা না শুনে আমাকে এ রকম জবালাতন করিস না। এর আগেও 
ত এ রকম হয়েছে। কিন্তু তাতেও তোর শিক্ষা হয়ান। 

এবার নিজের অপরাধের জন্য লাঁজ্জত হয়ে ক্ষমা চাইলেন রাজাবাহাদুর । 
ঘণ্টাদুয়েক পর অবশ্য ঝড় থামলে লোকনাথবাবার অনমাত নিয়ে তান 

রওনা হলেন। 

সবজ্ঞ মহাযোগী বাবা লোকনাথ তখন আকাশে কোন মেঘ না থাকলেও 

জানতে পেরোহলেন, আঁবলম্বে ঝড়বাষ্টির সভ্ভাবনা আছে । তাই তান 
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রাজাকে যেতে নিষেধ করে ছিলেন। কল্তু বাবার 'নষেধ সত্তেও রওনা হয়ে 
বিপদে পড়েছিলেন। তবে বাবাকে স্মরণ করে নিজের অপরাধের জন্য 

অনূতপ্ত হয়োছলেন বলেই সে বপদে কোন ক্ষয়ক্ষাত হয়ান তাঁর। সেই 
বপদের মুখ থেকে নিরাপদে তিনি আশ্রমে ফিরে আসতে পেরেছেন । 

১৩ 

ডান্তার নিশকান্ত বস পশ্চিমবঙ্গের মৃখ্যমল্লী জ্যোতি বসুর পিতা । 

আমোরকার চিকাগো শহরে তান ডান্তাঁর করতেন। সেখানে চাকৎসক 

হসাবে তান সুপাঁরাঁচিত 'ছিলেন। 

ডান্তার বস্ ছিলেন বাবা লোকনাথের পরম ভন্ত বারদীর অন্যতম 

জাঁমদার অর্ণকান্ত নাগ মশাইএর পসতৃত ভাই । দিনকতক আগে তিনি 

আমোরকা থেকে 1াবশেষ এক কাজে বারদীতে এসেছেন। 

সৌদন নিশিকান্তবাবু অরুণবাবুর সঙ্গে বারদীর আশ্রমে বাবা লোক- 

নাথকে দর্শন করতে এলেন । আশ্রমে ঢুকে বাবাকে দর্শন করেই চমকে 

উঠলেন তিনি । বিস্ময়াবষ্ট হয়ে বলে উঠলেন, এক, ইনিই ত সেই 

মহাযোগণী। দীর্ঘকায় জটাজ্টধারী মহাপুরুষ । গায়ের তিলচিহগুলি 

লোহতবর্ণ। 

চমাঁবৃত আস্হরাশি অপরূপ প্রভাদীপ্ত । যেন 'স্স্ধ নবনী। এইত 

সেই অপার্ধব দূম্টি। পলকহখন নয়নযৃগল স্হির ও আবিকৃত। পেয়োছ, 

আম তাঁকে দেখতে পেফ্লোছি। ওগো মার্ক শ্বেতাঙ্গনা, তুমি ধন্য, 

সাত্যই ধন্য। 

পরে 'নিশিকান্তবাবূর চমকভঙ্গ হলে অরুণবাবু তাঁকে বললেন, কা 

ব্যাপার বলত । ক সব বলাঁছলে এতক্ষণ 2 

তখন 'নাঁশকান্তবাবু বললেন, মাস কয়েক আগের ঘটনা । একদিন 

আমার চিকাগোর চেম্বারে এক সম্দ্রান্ত মাকিন মহলা এসে উপস্হিত 

হলেন । আঁম তাঁর আসার কারণ অথাৎ রোগের ব্যাপার 'জজ্ঞাসা করলাম । 

1তান বললেন, দেখুন ডান্তারবাবু, আমি শুলরোগে আক্রান্ত এক 

রোগনী। আমার রোগের উপশমের জন্য পাশ্চাত্যের ধত রকমের আত 

আধুনিক চাকৎসা ব্যবচ্হা চালু আছে, তা সবই একের পর এক করোছ । 
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1কল্তু কোন ফলই হয়াঁন। আমার রোগও সারোন। তাই আমার ইচ্ছা, 
ভারতীয় প্রাচীন পদ্ধাততে 'চাকৎসা করাই । এই ভেবে আমি আপনার 
শরণাপন্ন হয়োছি। ভারতইয়্ প্রাচীন চাকিৎসা পদ্ধাতর উপর আমার অগ্যাধ 

শ্রদ্ধা ও 'বশ্বাস। অলৌকক যোগশাস্তর দেশ ভারত । আপাঁন সেই 
যোগশীস্তর সাহায্যে আমার াকংসা করুন । 

আম তাঁর কথা শুনে সেই মাঁহলাকে বললাম । আমি আমোরকায় 

এসে পাশন্গাত্য চাকৎসাবদ্যা শিক্ষা করোছি । আবার সেই শিক্ষা অনসারেই 

এখানে গ্র্যাকাঁটস করাছি। ভারতীয় িকিৎসা বিজ্ঞান সম্পকে আমার 

জ্ঞান সামান্য। তাছাড়া ভারতীয় যোগশান্ত সম্পর্কে আমার কোন 

আঁভন্ঞতাই নেই । সুতরাং কিকরে আমি যোগশাস্ত দ্বারা চাকৎসা করব ? 

এইভাবে আমাদের দূজনের মধো কথাবতা চলছে । এমন সময় মাহিলা 
সাবস্মায় চিৎকার করে উঠলেন, 61] ৫09০9107) ৬1০ 19 (1761০ ? ৬180 

19 7০10110 9090? অথাৎ আচ্ছা ডান্তারবাবু, আপনার 'পছনে 'যাঁন 

দাঁঁড়য়ে রয়েছেন, উন কে £ 
মাহলাট আরও বললেন, ডান্তারবাব, দেখুন, আপনার পিছনে এক 

'দীর্ঘকায় জটাজ.টধারী মহাযোগন দাঁড়য়ে রয়েছেন । এ দিব্যদেহে মাংস 

নেই৷ কিন্তু চমাবৃত মাঁস্হরাঁশি অপরূপ প্রভ দীপ্ত। তাঁর তিলাচ্হগাল 
কেমন লোগহতবণণ। কী অলোৰক অপাঁর্থব তাঁর দাীমন্ট। পলকহণীন 

নয়নযূগল স্হির ও আঁবকৃত | 

আম তা শুনে বললাম, আপনি শান্ত হোন। এমন পাগলামি করছেন 
কেন £ আম কিন্ত কিছুই দেখাঁছ না, দেখতে পাঁচ্ছও না। 

তখন ভদ্রমহিলা বললেন, ডান্তারবাবু, আম পাগল নই | এই দেখুন, 

আঁম আমার ওষুধ পেয়ে গেছি । দেখুন, এ মহাযোগী, চাঁকতে আমার 

হাতের ম.ঠোয় এই ভারতীয় ওষুধাঁট গঃজে দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নে। 
তাহলেই তোর রোগ সেরে ঘাবে। 

এই বলে মাঁহলাট আমাকে ওষুধাঁট দেখালেন । তাঁর হাতে দেখলাম 
মধুর গম্ধাবাশস্ট একটি ফুলের পাপাঁড় । 

মাঁহলাট বাঁড় ফিরে গিয়ে ভীঁন্তভরে সেই ফুলের পাপাড়াট খেলেন 
এবং তাতে চিরতরে রোগমন্ত হলেন। এর পর-মাহলাটি বহু 'অনসসদ্ধান 
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করে লোকনাথ বাবার একি 'চন্র সংগ্রহ করেন এবং নিজের ঘরে সেই চিন্ন 
টা্গয়ে রাখেন । 

এইভাবে শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও অনেকে বাবার অযাচিত 
করুণা ও কৃপা লাভ করে ধন্য হয়। সদ্ধযোগণ বাবা লোকনাথ 1ক কাছের, 
[ক দূরের সকল নরনারীর স্কুট ও অস্ফুট ধান শুনতে পেতেন ও বুঝতে 
পারতেন। তাই মার্কন মাহলার সেই কাতর প্রার্থনা তিনি শন্ছেন ও 

বুঝেছেন! আবার তাঁর সহ ও কৃপাধন্য বারদশীর নাগপারবারের আত্মণয় 

নাশিকান্ত বসুর যোগশান্তর দ্বারা রোগ সারানোর ব্যাপারে অসহায় অবান্ত 

মনোবেদনার অস্ফুট কথাও শুনেছেন ও বুঝেছেন এবং সেইমত কাজও 

করেছেন । মহাযোগী বাবা লোকনাথের মনের গাঁতি সব্ন্র । মন যেখানেই 

যায় তাঁর দেহও সক্ষম হয়ে সেখানেই যায়। 
ডান্তার নাঁশকান্ত বসুর জন্ম হয় ১৮৮০ সালে আসামের তেজপুরে । 

তাঁর পিতা রজনীকন্ত বসু তেজপুরে ডেপ2া১ কাঁমশনার আঁফিসে 

সেকালে সামান্য বেতনে কেরাণীর চাকার করতেন। 'নিশিকান্তবাবুরা 

[ছিলেন আট ভাই ওএক বোন। পিতামাতা দ:জনেই ছিলেন সং ও ধর্ম- 
পরায়ণ। তাঁদের পূবপরুষদের আদ নিবাপ ছিল বারশাল জেলার 

অন্তর্গত চঁদিনগ গ্রামে । পরে তাঁরা ঢাকার বারদণগ্রামে বাঁড় করে বসবাস 

করতে থাকেন। 

রজনীকান্ত তাঁর পত্র কন্যাদের জন্য উপয্ন্ত শিক্ষার ব্যবস্হা করেন। 

ছাত্র হিসাবে খুবই মেধাবাঁ ছিলেন নিশিকান্ত। তিনি এফ. এ পাশ করার 
পর ঢাকা মৌঁডকেল কলেজ থেকে ডান্তারী পাশ করে চাঁকৎসাশাস্ত্রে উচ্চ- 

[শক্ষার জন্য সরকার বাঁন্ত নিয়ে আমেরিকা যান। সেখানে এম ভি 

[ডগ্রীলাভ করে চিকাগো শহরে কিছাদন প্র্যাকীটস করার পর দেশে ফিরে 

আসেন । 'চকাগো শহরে ডান্তাঁর করার সময়েই একদিন অলোককভাবে 

লোকনাথবাবার কৃপা লাভ করেন এবং এক মার্কন মাহলার অলোকিক- 

ভাবে রোগ সেরে বায় বাবার কৃপায় । সেই থেকে লোকনাথবাবাকে আগে 

কোনাঁদন চোখে না দেখলেও এক প্রবল আগ্রহ ও ভান্তশ্রদ্ধা জাগে তাঁর 

গ্রীত। 

নাশকান্তবাবূর মাতা বারদীর বড় জমিদার কাঁলিকিশোর নাগ!মশাই- 
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এর কাঁনষ্ঠা কন্যা ছিলেন। লোকনাথবাবার পরমভন্ত বারদশর অনাতম জাঁম- 
দার অর্ণকাল্তি নাগ ছিলেন 'নাঁশকান্তবাবুর গপসতুতো ভাই । একাঁদন 

অরঃণকান্তই 'নীশকান্তবাবূকে বারদীর আশ্রমে বাবা লোকনাথকে দর্শন 

করাতে নিয়ে যান। সেখানে বাবাকে দেখে চমকে ওঠেন নিশিকান্তবাবু। 

কারণ চিকাগো শহরে তাঁর চেম্বারে বসে সেই মার্কিন মাহলা দীর্ঘকায় 
জটাজুটমণ্ডিত যে সন্ন্যাসীকে দেখেন, সেই সন্যাসীর চেহারার সঙ্গে লোক- 

নাথবাবার চেহারা হঃবহু 'মিলে যায় ধনাঁশকান্তবাবু বুঝতে পারেন, এই 

মহা.যাগী মহাপুরুষ লোকনাথবাবাই সুদূর আমোরকায় সূক্ষমদেহে গিয়ে 

অযাচিত ও অলোকিকভাবে সেই মাঁকন মাঁহলাকে দর্শন করে তাঁর রোগ 
সারান। 

যৌন আশ্রমে লোকনাথবাবাকে প্রথম দর্শন করেন 'নীশকান্তবাবু 

সোঁদন থেকেই তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার বাসনা জাগে তাঁর মনে । 

আমোরকায় থাকাকালে 'নাঁশকান্তবাব যখন এম. ভি পাশ করার পর 

এক সোনটোরয়ামে চাকরী করতেন, তখন একাদন এক ইংরাজ মাহলার 

চোখের সামনে লোকনাথবাবা আঁবভূতি হন। একবার 1তারশ বছর বয়স্ক 

এক ইংরাজ মাঁহলা পেটের টিউমারের চাকৎসার জন্য সেই সৌনটো রয়ামে 

আসেন। তার টিউমারের অবস্হা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে । কিছনীদন 

সৌনটোরয়ামে থেকে চিকিৎংদা করালেও কোন উন্নাতি না হওয়ায় তিনি 

খুবই চান্তত হয়ে পড়েন। ূ্ 

একাঁদন সেই মাঁহলা 'নাঁশকাল্তবাবুকে একা পেয়ে তাঁকে বললেন, 
ডান্তার বোস, আম তোমাকে ববাস কার। এতাঁদন তোমাদের এখানে 

চাঁকৎসা কারয়েও কোন উপকার হলো না। এখন বল, আম কি করব। 

তাঁম যা বলবে আম তাই করব। 
আম ক বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মহিলাটি হঠাং বলে উঠলেন, ডাঃ 

বোস, চুপ করো, আর কথা বলো না। আম তোমার পিছনে মাথার উপরে 
একজনকে পেয়োছ। তাঁর চুলগুলি মাথার উপরে জড়ানো । তাঁর মুখ 

একাঁদকে, চোখ অন্যাদকে । তাঁর মোছ দাঁড় আছে। একখান কাপড় 
তাঁর ডান হাতের নীচ 'দয়ে শরীর ঢেকে বাম কাঁধের উপর ফেলা আছে। 
দম কি জান, ইনি কে? হীন নিশ্চয় তোমার স্পী'রচুয়্াল গাই অথাৎ 
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আধ্যাত্মক পথপ্রদর্শক । 

নিশিকাল্তবাব পিছন দিকে না তাকিয়ে সেই মাঁহলার মুখের দিকে 
চৈয়ে রইলেন চুপ করে। তান বুঝলেন, লোকনাথবাবা আঁবর্ভূত হয়েছেন 
সংক্ষমদেহে। বাবা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর অপার করুণা । "তাঁন তাঁর 
মাথার উপরে ও পিছনে থেকে সর্বদা তাঁকে রক্ষা করছেন। 'তাঁন এভাবে 

আবির্ভূত না হয়ে নাঁশকান্ত বাবুর চোখের সামনে যাঁদ দেখা দতেন, 

তাহলে মনে হত আমার চোখের ভ্রম । কিন্ত একজন ইংরেজ মাহিলা তাঁকে 
এর্্পে দেখছেন। নাঁশকান্তবাবুর কাছে তখন লোকনাথ বাবার কোন 

ফটো ছিল না। ফটো থাকলে মনে হত, তান ফটো দেখছেন । 
এ তাঁর অসীম দয়া । তান 'নীশকান্তবাবূর ভান্ত ি*বাস বাড়ানোর 

জন্য এই লীলা করছেন। যাই হোক, তাঁর তখন মনে হলো তান ধন্য 
হলেন বাবার যথাচিত কৃপায়। তাঁর মানবজীবন সার্থক হলো । 

[তান তখন একটি কাগঞ্জে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম 'লথে 'দয়ে সেই 
ইংরেজ মাঁহলাকে বললেন, তুমি লোকনাথ নাম সর্বদা মনে রাখবে । আর 
কোন হাসপাতালে গিয়ে তোমার টিউমার অপারেশন করাবে । তাহলেই 
ভাল হয়ে যাবে। 

এই বলে একজনকে নার্সকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে অন্য হাসপাতালে 

পাঠিয়ে দলেন। সেখানে তাঁর টিউমার আপারেশন হলো । তান সেরে 
' উঠলেন। এতে তাঁদের সোনটো'রয়ামের ব্যবসার ক্ষাত হলো । তবু তান 

এ কাজ করলেন, কারণ ঠিক সেই মূহর্তে লোকনাথবাবা তাঁকে দেখা 

য়ে সাঠক পথ দোৌঁথয়ে দলেন। কোন রকম কপটতা বা 'মথ্যা আচরণ 

হতে [তানি তাঁকে রক্ষা করলেন। 

এরপর অনেকেই নিশিকান্তবাবর [পিছনে বাবালোকনাথকে দর্শন 

করেছেন। 
১৯৪৩ সালের মে মাসে একাঁদন শশাগুকবাবুর স্ত্রী নীশকান্তবাবূকে 

বললেন, কিছাীঁদন আগে একাঁদন তান যখন নিশিকান্তবাবূর কথা শুন- 

| ছিলেন, তখন 'তাঁন দেখেন যে তাঁর 'পছনে ও ডানাদকে লোকনাথবাবা 
'! আবির্ূতি হয়েছেন। প্রথম দর্শনে তাঁর মনে এই সংশয় হলো যে, সত্যই 
,আবিভূর্তি হয়েছেন িনা। তখন তিনি মনাস্হর করে আরও ভাল করে 
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দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখেন, সাত্যই তান লোকনাথবাবাকে দেখছেন । 
এ বছরেই আর একবার 'নীশকান্তবাবূর ঘরে ধর্মকথা আলোচনার 

সময় গৌরার মা দেখেন, বাবা লোকনাথ দেয়াল ভেদ করে আঁবর্ভূত 
হয়েছেন। তখন তানি একা দেখেন 'নি। তাঁর পাশে উষানামেষে 
মাহলা বসোঁছলেন, তিনিও তা দেখতে পান। ] 

সেই সৌনন্টারিয়াম তিন বছর চাকার করার পর দেশে ফিরে এসে 

যতাঁদন নাঁশকান্তবাবু ডান্তারি করেন ততাঁদন রোগীদের আরোগ্য করার 

ক্ষমতার জন্য লোকনাথবাবার উদ্দেশে মনে মনে প্রার্থনা করতেন। সব সময় 
বাবাকে ভন্তিভরে স্মরণ করতেন। 

একবার এক প্ীপশ রোগী তার দাীষত রোগের চাকৎসার জন্য 

ঠনাঁশকান্তব!বুর কাছে আসে । দিনকতক পরে সে এসে তাঁর রোগাঁনর্ণয়ের 
ভুল ধ'র এবং বলে ষে তাঁর নামে মামলা করবে । সে বলল, তোমার 

রোগানর্ণয় যাঁদ ঠিক প্রমাণিত হয়, তবে তোমাকে ছু টাকা দেব | 

মামলার কথায় নাঁশক্ান্তবাবুর ভয় হলো । তান সব্রক্ষণ লোকনাথ- 

বাবাকে একমনে ডাকতে লাগলেন । সোঁদন রাতে না ঘাময়ে বসে বসে 
তাঁকে ডাকতে লাগলেন। একঘন্টা ক দুঘণ্টা কতক্ষণ স্হির মনে 
অনন্যাচন্ত হয়ে বাবাকে ডেকেছিলেন, সে 'দকে খেয়াল 'ছিল না তাঁর। 

এমন সময় সহপা এক অপাঁর্থব ফুলের স্বীয় সুবাস নাকে আসতেই 
চমকে উঠলেন তান। এমন মধুর সুগন্ধ কোন পার্থিব ফুলের নেই। 

ণনাঁশকান্ত বাবু বুঝলেন, এ লোকনাথবাবারই লীলা । তিন বুঝলেন, 
বাবা এসেছেন। তাঁর আত্মা আঁবর্ভৃত হয়েছে এই সৌরভের মধ্যে । এ 

গন্ধ তাঁর দব্য গান্রগন্ধ। 

প্রাঁদন সেই দসিপাই বড়দরের এক সাহেব ডান্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা 

কাঁরয়ে এসে তাঁকে জানাল, 'নাঁশকান্তবাবূর রোগ নির্ণয় ঠিক। কিন্ত টাকা 

দিল না। বেশ কছ্দাদন পর সে এসে বলেছে, সে আরোগ্যলাভ করেছে । 
ঠকন্তু টাকা দেয়ান। না'দক। বাবার কৃপায় মামলার দায় হতে মনুন্ত হন 
[নাঁশকান্তবা7ু। 

বরাবরই লেকিনাথবাবার প্রাত নিশিকাল্তবাবূর গভীর শ্রদ্ধা 'ছিল। 

[তান ধানবাদে তাঁর ভাইএর বাড়তে কছাাদন থাকায় সময় নপাঁত্ডিত ও. 
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যথেষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন রামচগ্দ্র শাস্ঘী মশাইএর কাছে দঁ্ষা গ্রহণ 
করেন। গন্লঃদেব তাঁকে দুই অক্ষরে যে মন্দ দান করেন, সেই মল্ত নাশ 
কাল্তবাব *বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সবক্ষিণ জপ করার সময় লোকনাথ বাধার 
নামাট তার সঙ্গে জ:ড়ে দিয়ে একই সঙ্গে জপ করতেন। এইভাবে লোক- 
নাথ বন্মচারী তাঁর ইন্ট দেবতার সঙ্গে এক ও আঁভল্ন হয়ে যান। তাঁর 
একান্ত ব্বাস, লোকনাথবাবাই তাঁর আত্মার মধ্যে সর্বক্ষণ বিরাজ করে 
উর্ধগাঁতর সাহায্যে তাঁর আধ্যাঁআক জীবনকে উন্নত ভাবে গড়ে তুলছেন। 

গ“রদদেবের আদেশমত রোজ ভোর চারটে অথবা সাড়ে চারটেয়, দুপরে 
স্থানের পরে, রাতে শোবার সময় জপ ও ধ্যান নিয়ামত করতে লাগলেন । 

আর অন্য সময়ে মবাসে প্রশ্বাসে জপ চলত । 
এফ বছরের মধ্যেই অনাহত নাদ শুনতে পেলেন। একাদিন বারদীতে 

জুষুগলের মধ্যে উজ্জ্বল ওঁকার খুব স্পন্ট হয়ে উঠল । যেন বৈদয়াতক 

তার 'দিয়ে গ্রজ্লিত। আমোরকা থেকে আসার পর তাঁর আত্মীয় নাগ- 
পাঁরবারের আনুকূল্যে বারদীতে ডান্তারখানা খুলে চিকিৎসা করতে 

থাকেন। কিন্তু গুরুর আদেশমত তানি রোগীদের কাছ থেফে ওষুধের 

ব্যবস্হা দিয়ে কোন টাকাপয়সা নিতেন না আর দিনে তিনটির বেশী রোগী 
দেখতেন না। তাঁর হাতে অনেক দূরারোগ্য রোগ সেরে যেত। 

একবার 'নাঁশকান্ত বাব তাঁর কলকাতার বাড়তে এসে কিছযাদন 
থাকেন। তাঁর ছোট ছেলে জ্যোতি বদ? ( বর্তমানে ধান পাশ্চমবঙ্গের 

মৃখ্মল্তী ) এ বাঁড়তে তখন একা থাকতেন। বিলেত থেকে ব্যাঁরষ্টারী 

পাশ করে আসার পর 'তাঁন আইন ব্যবসা না করে দেশের কাজে জাঁড়য়ে 
পড়েন। সব সময় রাজনোতক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য আহার বিশ্রাম 

বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে দিকে তাঁর খেয়াল থাকত না। তাঁর প্রথম পক্ষের ন্বী 

মারা যাওয়ার পর থেকে বাঁড়তে একজন চাকর ছাড়া তাঁকে যর করার মত 

কেউ ছিল না। তাই নিাঁশকাল্তবাব স্বেহবশতঃ কিছাাদন সে বাঁড়তে 

থেকে ছেলের খাওয়া থাকার প্রতি লক্ষ্য রাখতে থাকেন। 
ধাম সেখানে থাকাকালে লোকনাথবাবার ভন্ত বঙ্কুবাব: প্রায়ই তাঁর 

কাছে আসতেন। তাঁর তগ্নীপাতি নাররাডা না? বাবার গরম ভন্ব 

লোকনাথ---৯৫ 
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ছিলেন। তিনিও হরিপাল থেকে প্রায়ই আসতেন। তাঁদের সঙ্গে ধমাঁলো- 
চনার সঙ্গে লোকনাথবাবার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে ভান্তভাবে বিভোর 
হয়ে পড়তেন 'নাশকান্তবাবু | 'তাঁন তাঁদের লোকনাথবাবার চরণ তুলসী 
দান করেন। তখন ১৯৩৬ সাল। 

এই বছরের মে মাসে 'নীশকাল্তবাবু তাঁর স্বশ, কন্যা ও বড় পন্েবধুকে 
নিয়ে বারদী যাওয়ার স্হির করেন । শিয়ালদা স্টেশানে সকলের সঙ্গে গিয়ে 

দেখেন, দ্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচগ্যাল সব ভাত হয়ে গেছে । কোন 

স্হান নেই । তখন তাঁর গক মনে হলো লোকনাথবাবাকে স্মরণ করে এক- 

খানি পুযাটফর্ম টীকট কেটে ভিতরে ঢুকে কোন কামরা খালি আছে কি না 

দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তান দেখতে পেলেন একাট "দ্বিতীয় শ্রেণীর 

কামরায় কতকগীল কুলী বসে আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে তারা 

জানাল, কামরা খাল, কোন যাত্রী নেই। তখন 'নাশকান্তবাবু সাতথানি 

[টাকট কেটে সঙ্গীদের সবাইকে নিয়ে এসে সেই কামরায় বসলেন। 

এত ভীড়ের মাঝে এই খাল কামরাট পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন 'তানি। 

পরে বুঝতে পারলেন, প্রমপুরুষ লোকনাথবাবার অলোকিক অহৈতুকণী 

কপার দ্বারাই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে । 

পরাদন তাঁরা গোয়ালন্দে নেমে সেখান থেকে স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ 

যাঁচ্ছলেন ৷ ম:ন্সীগঞ্জে স্টীমার থামতেই তাঁদের সঙ্গে গৌর নামে ষে চাকর 

ছিল তাকে 'নাশকান্তবাব্ স্টীমারঘাট থেকে ছু কলা দিনে আনতে 

পাঠালেন। কিন্তু গৌর ফিরে না আসতেই লণ্ট ছেড়ে দল। তখন 

1নাশকান্তধাবূর মনটা খারাপ হয়ে গেল। ?কন্তু কোন উপায় নেই। *বাসে 

প্র্বাসে যথারীতি ইন্টমল্লের সঙ্গে লোকনাথবাবার নাম জপ করে যেতে 

লাগলেন। 
স্টীমার মু্সীগঞ্জ থেকে সোজা বারদী যাবে । স্টীমারের মুখ ঘনারয়ে 

অপ 'িছুদ্র যেতেই দেখা গেল গৌর একটি নৌকোয় করে এসে লণ 

থামাতে বলছে। 'নাশকান্তবাব চালককে লণ্ট থামাতে বললে সে বলল, 

সারেঙ্ উপরে আছে । তার হনকুম ছাড়া সে লণ থামাতে পারে না। লণ্ 

চলতে লাগল গৌরকে ফেলে রেখে । আগের মত মনটা আবার খারাপ হয়ে 

গেল 'নাঁশকাল্তবাবূর । তবু সমানে নাম জপ করে যেতে লাগলেন তাঁন। 
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প্রায় আধ মাইল যাবার পর লপ্টাট এক চরা বাঁলতে আটকে গেল। 
একজন খালাসী নেমে জলের গভীরতা পরীক্ষা করল। বাঁশ দিয়ে টেলাটোলি 
করা হলো। কিন্তু ল% নড়ল না একটুও । 

সহসা নাঁশকান্তবাবূর মুখ 'দিয়ে বোরয়ে গেল, আমার লোক না আসা 
পর্যন্ত লণ চলবে না। 

ঠিক তাই হলো। প্রায় আধ ঘণ্টা পর গৌর সেই নোঁকোটায় করে 
স্টমারের কাছে এসে উপা্হত হলো। 'নাঁশকান্তবাব তখন আনন্দের 
আবেগে বলে উঠলেন, এবার লোকনাথবাবার ইচ্ছায় লণ% চলবে । 

[ঠিকই তাই হলো। গৌর লণ্টে উঠতেই লণ চলতে শুরু করল। 
একবার লোকনাথবাবার দয়ায় কিভাবে এক কাঁঠন রোগ আরোগ্য হয়, 

«সে কথা অনেকের কাছে বলেন। 

নাঁশকান্তবাবুর বড়দাদার জামাতা প্রফল্লচন্দ্র দে একজন ইনকাম ট্রাজ 

আঁফিসার। ফ'সফ.সের কাঁঠন রোগে আক্তান্ত । কলকাতার বড় বড় 

ডান্তারেরা ক্ষমা বলে চিকিৎসা করাঁছলেন । তিনমাস একেবারে শয্যাগত 

এবং হাড়চামড়া সার হয়ে ওঠে । 

অবশেষে একজন বড় ডান্তার প্রফুল্বাবূকে ভাওয়ালীতে 1টি. বি. 

সোৌনটোরিয়ামে পাঠিয়ে 'দিলেন। সেখানকার ডান্তারেরা পরীক্ষা করে 

বললেন, টি. বি. বা ষক্ষমা নয়, ফ:সফূসে ফোড়া হয়েছে । তখন তাঁকে 
[চাকংসার জন্য কলকাতায় 'ফাঁরয়ে আনা হলো। এমন সময় একাঁদন 
নাঁশকান্তবাবু বারদী থেকে কলকাতায় এলেন এবং রোজ প্রফল্লবাবূকে 
দেখতে লাগলেন। যে সব ডান্তার তাঁর চীকৎসা করাঁছলেন, তাঁরা আগের 
' মত রোগীর চিকিৎসা করে যেতে লাগলেন। কন্তু রোগের কোন উপশম 
হলো না। ্ 

তখন নিাঁশকান্তবাব; একটি ওষুধের নাম লিখে ডান্তার মুখাজাঁকে 
তা দিতে বললেন। 'তাঁন মনে করলে সেই ওষুধ রোগীকে 'দিতে পারেন। 
কন্তু বাঁড়র কোন লোক ডাক্তারকে তা 'দিতে পারল না। এঁদকে রোগণীর 
রোগ দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল । তখন একজন হোমওপ্যাথর 
ভান্তার আনা হলো । কিন্তু তাঁর ওষুধেও কোন কাজ হলো না। রোগণর 
জবর ও কাঁশ বাড়তে লাগল । তখন সে চিকিৎসা বন্ধ করা হলো । রোগশর 

মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠল । 
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তখন প্রফল্পবাধূর স্মী তাঁর কাকা নিাঁশকাল্তবাবূকে শেষ চেষ্টা 

[হিসাবে কোন ওষুধের ব্যবস্হা করতে অনুরোধ করলেন । জামাতার অকাল 

মৃত্যুর কথা চিন্তা' করে 'নাশকান্তবাবু 'স্হর থাকতে পারলেন না। তিনি 
তখন লোকনাথবাবাকে স্মরণ করে এলোপ্যাঁথক ওষুধের এক ব্যবস্হাপন্ন 

লিখে দিলেন । ১৯.৯.৩৮ তারিখ হতে সেই ওষুধ ব্যবহার করা হলো । 
সৈই ওধুধ রোগীকে খাওয়াবার আধঘপ্টার মধ্যেই তার ফুসফুস হতে 

অনেকখান পঃজ ও ফফ বার হয়ে গেল। দাঁদনের মধ্যেই জহর ও কাশি 

কমে গেল। রোগী সংস্হবোধ করতে লাগল । 
ডান্তার মুখার্জী তখন বললেন, এ ওষুধাঁটই এই রোগের উপযন্ত । 

কিল্তু এতাঁদন এ ওষ.ধাঁটর নাম একবারও তার মনে পড়েনি । 'নাশকান্ত- 

বাবু বুঝলেন, পরমপুরুষ লোকনাথ বাবার অসীম করুণা ও কৃপার বলেই 
শেষ সময়ে তিনি এ ওষুধাঁট প্রয়োগ করতে পেরেছেন এবং তাতে রোগী 

আশ্চর্ষভাবে আরোগ্যলাভ করেছে । রোগমনীন্তর পর প্রফল্ল্প বাবু শরীর 
সারার জন্য রাঁচীতে িছযাঁদন থাকার পর কাজে যোগদান করেন। 

নাশকান্তবাব যেখানেই থাকতেন রোজ ভোর ৪টে বাজলেই ঘূম 
থেকে উঠে জপ ধ্যান ও সাধন ভজন করতেন। একাঁদন ৪টে বেজে গেলেও 

তাঁর ঘ:ম ভাঙ্গোন। হঠাৎ মাথার কাছে এক জোর শব্দ হতে তাঁর ঘুম 
ভেঙ্গে যায়। তখন 'তাঁন ঘাঁড়র দিকে তাকাতেই বুঝতে পারেন লোকনাথ- 

' বাবাই এই উপায়ে তাঁকে তাঁর সাধন সময়ে জাঁগয়ে দিয়েছেন । 

িছুদন ধরে নীশকাল্তবাবূর পেটে একটা ব্যথা হতে থাকে । অনেক 
ভান্তারকে দেখান। কিন্তু কেউ রোগ ঠিক করতে পারেনীন। তখন 'তাঁন 
লোকনাবাবাকে স্মরণ করেন। বাবার দয়ায় তানি একদিন বুঝতে পারেন, 

এই ব্যথাটা আসলে কিডান বা মূব্রথলীর স্হানচ্যাতর জন্য, তা কোন রোগ 
নয়। এর পর থেকেই তাঁর পেটের ব্যথা একেবারে চলে গেল।. তাঁর 
শরণর ক্রমশঃ সেরে উঠতে লাগল। 

নিশিকাল্তবাব্র অনেকাঁদনের ইচ্ছা, তান আশ্রমে .মীন্দরের ভিতরে 
গিয়ে লোকনাথবাবাকে নির্জনে পুজো করবেন। সোঁদন ভোরবেলায় ন্রান 
করে রারদী থেকে আশ্রমে চলে গেলেন।- সঙ্গে কিছ ফুল. নিয়ে যাবার 
কথা মনে হলেও তান তা নিলেন না। ভাবলেন, বাবার দগ্লাতে সেখানেই 
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[তিনি ফুল পাবেন । 

আশ্রমে গিয়ে তান দেখলেন পৃজো হয়ে গেছে । কিন্তু অনেক ফুল 

রয়ে গেছে তখনো । আসলে তা দেওয়া হয়ীন। তখন তাঁর মনে হলো 

তাঁর প্রাত দয়াবশতই বাবা তাঁর জন্য এত ফুল রেখে দেওয়ার ব্যবস্হা 

করেছেন৷ তাঁর ইচ্ছাতেই তা হয়েছে। কারণ বাবার পূজোর পর কোন- 
দন এত ফুল অবাঁশষ্ট থাকৈ না। 

তখন 'তাঁন আনন্দের সঙ্গে বাবার ঘরের ভিতর গিয়ে ফুল বেলপাতা 

দিয়ে তাঁকে পূজো করলেন প্রাণভরে । অন্তরে পরম তৃপ্তি অনুভব 

করলেন। 

সেই থেকে বারদখতে যতাঁদন ছলেন 'নাঁশকান্তবাব,, সকাল সন্ধ্যা 

দুবেলা লোকনাথবাবার আশ্রমে 'গিয়ে বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করে মনে বড় 
তুঁষ্তি ও এক অপার্থিব আনন্দ বোধ করতেন । 

নাঁশকান্তবাবুর বয়ন যখন চোদ্দ, তখন তাঁর পতা তেজপুর হতে 

ধুবড়ীতে ডেপুটি কামশনার আঁফসের সেরেস্তাদার হয়ে বদাঁল হন। সেই 

সময় বসস্তকুমার মজুমদার সেখানে ডেপুটি কামশনার আফিসে কেরাণীর 

চাকার করতেন। তার স্ত্রী বারদীর শশীভূষণ নাগের ভাগনী 'ছিলেন। 

বসন্তবাবু ও তাঁর স্বীর কাছে নাঁশকান্তবাব সেই বালক বয়সেই বারদীর 

ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার কথা প্রথম শোনেন । সেই কথা শুনতে শুনতে" 

ক্লুঘে লোকনাথবাবার প্রাত ভান্ত ও শ্রদ্ধা জাগে তাঁর অন্তরে । 

এফ. এ. পাশ করার পর 'নাঁশকান্তবাবু যখন 'ডব্রুগড়ের মোঁডিক্যাল 

স্কুলে ডান্তাঁর পড়তেন, তখন একাদন [তানি তিনজন সহপাঠীর সঙ্গে 

বহ্ষপত্র নদীতে সরান করতে যান। তখন শীতকাল! ররক্গপন্ত্র নদীর জল 

ভয়ানক ঠাণ্ডা ও প্রখর স্রোত। তা সত্তেও তারা নদীর তাঁর হতে মাঝ" 

খানে এক চড়ায় সাঁতার কেটে যাবার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেন। 

অর্ধেক পথ সাঁতার কেটে যাবার পর 'নাঁশকান্তবাবুর শরীর অবশ 

হয়ে গেল। আর যেতে পারলেন না। ক্রমে ডুবতে আরম্ভ করলেন । তখন 

মাথাটা উ“চু করে নদীর পারের লোকদের সাহায্যের জন্য ডাকতে লাগলেন। 

সেই দময় ঘতশচন্দ্র চক্রবতর” নামে এক স্কুল মাস্টার নদীতে সান 

করতে জানাছলেন। ভাগ পাশিকাল্ভবাধকে চিনা পারলেও তাঁর 
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উদ্ধারের জন্য এক নৌকোর মাঝিকে রাজী করিয়ে নৌকোটি 'নিয়ে তাঁর 

1দকে এগিয়ে যেতে লাগলেন । 

এঁদকে 'নীশিকান্তবাব তখন জলে ডুবে গেলেন । . ডুবতে ডুবতে 

অবশেষে জলের তলার মাটিতে তাঁর পা ঠেকল। তাঁর *বাসরোধ হয়ে এল। 
একবার জোর করে *বাস টানতে শবাসনালতে জল ঢুকে গেল। তাঁর 

ভয়ানক কষ্ট হতে লাগন ৷ সেই অবস্হায় ?তাঁন লোকনাথবাবাকে স্মরণ 

করে মনে মনে বলতে লাগলেন, তোমার অসীম শান্ত, তুমি ইচ্ছা করলেই 
এই অবস্হা হতে আমাকে রক্ষা করতে পার। তা না হলে আমার মৃত্যু 

আনবার্ধ। 

এমন সময় হঠাৎ মনে তান বল পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ জলের উপর 

ভেসে উঠলেন । ততক্ষণে যতীশবাবু এসে তাঁকে কোনরকমে নৌকোর 

উপর তুলে নিলেন। এইভাবে লোকনাথবাবার কৃপায় অবধারত মতত্যুর 

কবল থেকে উদ্ধারলাভ করলেন 'নাঁশকান্তবাবু । 

বারদশতে ডান্তাঁর করার সময় রোজ সকাল সম্ধ্যা আশ্রমে যেতেন 

নাঁশকান্তবাবু। তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য যেমন লোক আসত, তেমাঁন 

ধমালোচনার জন্যও অনেক লোক আসত । তিনি লোকনাথবাবাকে মাঝে মাঝে 

দেবতাজ্ঞানে পূজো করতেন । লোকনাথবাবার তত্ব ও মাহাত্ম্য যতটুকু তান 

বুঝোছলেন, ততটুকু তান তাঁর কাছে সমাগত লোকদের বুঝিয়ে দিতেন । 

এইভাবে তাঁর দন কাটাছল । 
এমন সময় একাঁদন কলকাতা থেকে লেখা তাঁর ছোট ছেলে জ্যোতি 

বসুর একখানি 'চাঠি পেলেন 'নাঁশকান্তবাবু | 'চাঠিতে লেখা ছিল, একটি 

মোকদ্দমায় সাক্ষী মানা হয়েছে তাঁকে। তাঁর বালীগঞ্জের বাঁড়র 

[ঠিকানায় এর আগে অনেকবার সমন এসোছল কোর্ট থেকে । কিন্তু তান 

হাঁজর না হওয়ায় কোর্ট তাঁর বাঁড় এ্যাটাচ্ করে নোটস জাঁর করেছে । 
অথচতান এ সবের কিছুই জানে না। ঘটনাট ঘটে তাঁর এক 

ভাইপোকে নিয়ে । ভাইপোঁটিকে তান খুবই স্নেহ করতেন এবং সে তাঁর 
বালসঈগঞ্জের বাড়িতেই থাকত । : তাঁর অনপাস্হতির সুযোগ নিয়ে এ 
ভাইপোঁট তাঁর ঝাঁড় বন্ধক রেখে একজনের কাছে টাকা ধার করে। সে 
জোটে এীফডোভিট করে বলে, নাশিকল্ভ' বসু তাঁর পিতা এবং “তিনি 
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মৃত। সে টাকা পাঁরশোধ না করায় পাওনাদার খোঁজ খবর 'িয়ে জানতে 
পারে; 'নাঁশিকান্ত বস তার পিতা নন এবং তান এখনো জীবত। তাই 

পাওনাদার তার সেই ভাইপোর বিরুদ্ধে মামলা করে এবং তাঁকে সাক্ষী 

মানে। কিন্তু তান হাঁজর না হওয়ায় তাঁর বাঁড় এ্যাটাচ করে নোঁটশ 
জার করে । 

চাঠিতে সব কথা জেনে মহা মীস্কলে পড়লেন 'নাঁশকাল্তবাবূ | তান 

হাঁজর হয়ে সাক্ষী 'দিলে তাঁর ভাইপোর কারাদণ্ড হবে । অথচ সাক্ষী না 
দলেও তাঁর বাঁড়টি দেনার দায়ে পাওনাদারের হাতে চলে ষাবে। 

নাশকান্তবাবু নিরুপায় হয়ে অসহায়ভাবে লোকনাথবাবার কাছে 
কাতর প্রার্থনা জানালেন, এই বিপদ হতে 'তাঁন যেন তাঁকে উদ্ধার করেন । 

[তান সর্রক্ষণ লোকনাথবাবার নাম জপ করে মনে মনে এ প্রার্থনা একাগ্র- 

চত্তে জানাতে লাগলেন । 

তখন তান একখান 'চাঠ লিখে ছেলেকে 'নর্দেশ দিলেন, তিনি যেন 

আলিপে যে ম্যাঁজস্ট্রেটের নিকট এ মোকদ্দমা চলছে; তাঁর সঙ্গে দেখা 

করে সত্য ঘটনা বুঝিয়ে দেন। তারপর তাতে যাঁদ কোন ফল না হয়, 

তাহলে তান যেন টৌলগ্রাম করে তাঁকে জানান। নাট দনের মধ্যে 

টোলগ্রাম না পেলে 'তাঁন অবশ্যই সাক্ষী ?দতে কলকাতায় যাবেন । 

নাঁদর্টি দিনের মধ্যেই টেলিগ্রাম এল, তাঁর আসার দরকার নেই । 

নিশিকান্তবাব; তখন বুঝলেন, লোকনাথবাবার কৃপাতেই এই অমন্তব সন্তব 

হয়েছে। পরম করুণাময় বাবাই তাঁর যোগশীন্তবলে তাঁকে এই বিপদ হতে 
উদ্ধার করেছেন। ০৫ 

দিনকতক পরে তাঁর ছোট ছেলে জ্যোতিবাব্ ময়মনাঁসংহ ও নেত্রকোনায় 

কৃষক সমাবেশে বন্তৃতা দেওয়ার পর বারদী আসেন। তাঁর কাছ থেরে 

তখন আসল খবরটি পান 'নাশকান্তবাব। জ্যোতিবাব পিতাকে জানান, 

[তান তাঁর কথামত ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে সত্য ঘটনা ব্দাঁঝয়ে 
বলেন। তা শুনে ম্যাঁজস্ট্রেটে সাহেব হুকুম দেন, ডাঃ এন. কে. বস:র 

ঠবরুদ্ধে ষে আঁভযোগ করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হলো এবং মামলা 
আঁনার্দন্ট কালের জন্য স্হগিত রইল । 

এইভাবে লোকনাথবাবার অসীম দয়ার প'রচয় পেয়ে শনজেকে ধন্য মনে 
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চৈতন্য নাগ মশায়ের রে অনেকাঁদন ধরে ম্যালোরয়া জবরে ভূগতে 
থাকেন। নাঁশকান্তবাব অনেক চিকিৎসা করলেও কোন ফল হলো না। 

রোগের উপশম হলো না। একাঁদন রাতে তাঁর শরার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 

হার্টের 'ক্কয়া ক্ধ হবার উপর্ম। নাঁশকান্তবাব তখন রোগিনীর রোগ 
1নরাময়ের জন্য লোকনাথবাবার উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন । 

সেই রাতেই এক অলোৌকক ঘটনা ঘটল। রোগিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্হায় 

স্বপু দেখলেন, সহসা লোকনাথবাবা আশ্রম হতে নেমে এলেন এবং তাঁর 

মাথার কাছে খাটের উপর বসে বললেন,এই যে আম এসোছ। তুই ভয় 
কারস কেন ? 

এর পরই রোঁগনীর সব রোগ এক মুহূর্তে সেরে গেল । তান সম্পূর্ণ 
রুপে আরোগ্যলাভ করলেন । চলংশান্তহণনা যে রোগন?র বছানা থেকে 

উঠে বসার ক্ষমতা ছিল না, 'তাঁন পরাঁদন বাবার আশ্রমে গিয়ে খিচুড়ি 
প্রসাদ পেট ভরে খেলেন। 

এই ঘটনার কথাটি নিশিকান্তবাবু তাঁর ডায়েরীতে যখন 'লিখাঁছলেন, 
তখন তাঁর ঘরাঁট এক সনীমন্ট স্বীয় সুবাসে ভরে যায়। 

একাঁদন কয়েকমাসের একাঁট শিশুকে চাকৎসার জন্য গনাশকান্তবাবূর 

কাছে আনা হয়। শিশুটি জ্বর-ও কাঁশিতে ভয়ানক কষ্ট পাঁচ্ছল। তাকে 
ওষুধ খাওয়ালে কোন ফল হলো না। শিশুটি খুব জোরে কদিতে লাগল । 

তখন 'নাঁশকান্তবাবু ি ভেবে শিশাটকে 'নজের কোলে নিয়ে হাঁটতে 
লাগলেন। 'কন্তু ?শশহাটর কান্না থামল না। অথচ তার শ্বাস প্রশ্বাসের 

খুব কন্ট হচ্ছিল না। কিন্তু তার কান্নাও থামল না। 
তখন 'নাঁশকান্তবাব্ নিরুপায় হয়ে লোকনাথবাবাকে মনে গ্রাণে ডাকতে 

লাগলেন। শিশুটির রোগ নিরাময়ের জন্য তাঁর দয়া ভিক্ষা করতে 

লাগলেন। হাটিতে হটিতে ক্লান্ত হয়ে শিশুটিকে কোলে নিয়েই 
এক জায়গায় বসে সমানে লোকনাথবাবাকে একাগ্র মনে ডেকে যেতে 
লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শিশ্যাট শান্ত হলো। আশ্চর্যভাবে তার 
জবর ও কাঁশ সেরে গেল । লোকনাথবাবার অসাম দয়া আপন অন্তরে 

নিবিড় অনয্জব করজেন নাশিকান্তবাব্য । 
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একবার 'নাঁশকান্তবাব্ যখন তাঁর কলকাতার বাড়তে ছিলেন, তখন 

1নকটবতর্ এক হাসপাতালে যুদ্ধ ফেরত এক আমৌরকান পাগল একাঁদন 
ভোরবেলায় ভয়ানক চিৎকার করাছল। এ সময় রোজ একমনে জপ তপ 
ও ধ্যান করেন 'নীশকান্তবাব । 1কম্তু সেই একটানা 1চৎকারে তাঁর সাধনায় 

ব্যাঘাত হচ্ছিল। তবু তান বুঝলেন, লোকটি রোগষন্ত্রণাতে দরুণ 
কম্ট পাচ্ছে বলেই এ রকম চিৎকার করছে । তখন তার মনে দুখ হলো । 

[তান লোকনাথবাবার উদ্দেশে লোকটির শাণ্তির জন্য প্রার্থনা করতে 

করতে লাগলেন। তারপর [তান মনে মনে কঞ্পনা করলেন, তান বারদীর 

আগ্রমে প্রণাম করে আশ্রমের ধণল দুহাতে তুলে নিলেন। তারপর রোগীর 

কাছে গিয়ে তাঁর দূহাত পোকটির মাথায় রাখলেন যাতে তার শান্তি হয় 

এবং চংকার বল্ধ হয়। 

এইভাবে হাতদুঁটি তার মাথায় কিছক্ষণ রাখতেই সে একেবারে শান্ত 

হয়ে উঠল । তার চিৎকার একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পরম করংণাময় 

বাবার প্রাত কৃতজ্ঞতা ও ভীন্ততে তাঁর মন ভরে গেল। 

এইভাবে লোকনাথবার পরম ভন্ত অনযগ্রহভাজন 'নাঁশকান্তবাব; নিজের 
আত্মাঁটকে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে বাবার আত্মার সঙ্গে সব সময় যুক্ত করে 

তাঁকে প্রায়ই ধ্যান করতেন, তাঁর নাম জপ করতেন । লোকনাথবাবাই ছিলেন 

তাঁর ধ্যান জ্ঞান। এইভাবে মনে প্রাণে তাঁর ধ্যান করে কতবার কত বিপদ 

হতে ষে তান উদ্ধার পান, তার শেষ নেই। 
অবশেষে 'নাঁশকান্তবাবু তাঁর সুদীর্ঘ জীবনপথের শেষ প্রান্তে এসে 

উপন'ত হন। বুঝতে পারেন, তাঁর মত্যুকাল ক্রমশই এঁগয়ে আসছে । 

কল্তু তা জেনেও সাধারণ মানুষের মত মৃত্যু সম্পর্কে কোন ভীতি বা 

দ.$খ জাগল না তাঁর মনে। 

1তাঁন বৈষাঁয়ক কর্ম ও চিন্তা পাঁরত্যাগ করে পরমেশবরে চিত্ত সমাহিত 

করে থাকতেন সর্বদা, যাতে মৃত্যুকালে ব্রাহ্মস্হিতি লাভ হয়। মৃত্যুকালে 
যাঁদ ভাগবং স্মরণ করবার সামর্থ থাকে, তাহলে মদান্ত অথব। পরজন্মে 

মান্তলাভের যোগ্যঅ নিশ্চয়ই হয়ে থাকে । 

মৃত্যু আসন হলে মৃত্যুস্চক যে সব লক্ষণ দেখা যায় তাকে আর্ট 

বলে । এই আরম্ট তিন প্রকার আধ্যাত্মক আঁধদৈবিক ও আাধজোৌতিক । 
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দৈহিক ও মানসিক 'বকারের নাম আধ্যাত্বক আরম্ট। যেমন, ধর্ম বা 
নীতিকথা শুনতে আনচ্ছা, দীপাঁনবার্ণের গন্ধ না পাওয়া, কানে তালা 
লাগা, ভ্রমধ্যে জ্যোতিদর্শন না হওয়া, মলমূত্র মন করা এই ধরনের স্বপু 
দেখা। 

অপ্রাকৃত বন্তু দেখাকে আধিদৈবিক আঁরষ্ট বলে । যেমন, ষমদূত দর্শন, 
বিকটাকার কোন জীব দর্শন, আকাশে ইন্দ্রজালের মত গন্ধর্বনগর দর্শন 
ইত্যাদি 

কপোত, শকৃনি, কাক, পেঁচা প্রভাতি পাঁখর উপর পতন ও স্বপে 
মাঁহষের উপর আরোহণ প্রতীতিকে আঁধভৌ তিক আঁরস্ট বলে। 

কিন্তু মৃত্যুর আগে পরমেশ্বর ও লোকনাথবাবার স্মরণ ও ধ্যানে চিত্ত 
সব সময় সমাহিত থাকত বলে এই ধরনের কেন লক্ষণ বা আরষ্ট দেখতে 
পানাঁন 'নাশকান্তবাবূ। 

ইন্টপ্রণামের সময় বলতেন, 
ও নমঃ রন্ষণ্য দেবায় গো বান্গণ হিতায় চ। 

জগাদ্ধতায় কৃ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । 

শ্রীত্রীবাবা লোকনাথায় নমো নমঃ । 

এইভাবে ইজ্টদেবতার নামের সঙ্গে লোকনাথ বাবার নামাঁট জুড়ে দিয়ে 
তাঁদের একাসনে বাঁসয়ে প্রণাম -করতেন তিনি । আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হয়ে 

 উঠল। দেহ রোমাণ্ণিত হয়ে উঠতো পুলকে। 
[তান গান গাইতেন না কখনো । গান জানতেন না। তবু এইভাবে ইচ্ঠ 

প্রণামের পর মনের আনন্দে আপনা হতে গান বোঁরয়ে আসত তাঁর অন্তর 

“” থেকে । হৃদয়ের গভীর হতে সমস্ত অল্তরাতআ্মাকে আলোড়িত করে বোরয়ে 
আসত স্বতস্ফর্ত সুরের ধারা । তান গাইতেন । 

তোমার রাগিনী জীবনকুঞ্ে। বাজে যেন সদা বাজে গো । 

_ তোমার আসন হৃদয়পদ্মে বাজে যেন সদা বাজে গো। 
,. এই গানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনপ্রাণ নেচে উঠত তাঁর। প্রাতাট জীব 
কোষে, দেহের প্রাতটি অন-পরামাণুতে লাগত এক অপূর্ব ছন্দের দোলা । 

সমস্ত মনপ্রাণ 'দিয়ে তিনি বাবা লোকনাথকে ডাকতেন। মনে মনে 

বলতেন, বাবা, তুমি এস, তম প্রসন্ন হও। বাবা, আম তোমার, তৃঁমি 
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আমার। আমি তুমি এক। আঁমই সংক্ষন আত্মা। আমার জরা নাই, 
ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, মোহ নাই, কাম, ক্রোধ, লোভ নাই। 
আমার কোন পাপ নাই। আম নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুন্ত আত্মা । 

[তিনি আরও বলতেন, বাবা, তুমি সাচ্চদানল্দ, সর্বশীন্তমান, সর্বব্যাপ, 

সর্বজ্ঞ । তুমি সূক্ষন থেকে সক্ষম” মহান থেকে মহান, বিরাট থেকে 'বরাট। 

তুমি অনন্ত আকাশ, মহাকাশ । 

জীবনে অনেক সময় অনেক কাঁঠন আঘাত পেয়েছি । তবু আমার 'স্হির 
ও দঢ় বিশ্বাস, বাবা আমায় ভালবাসেন। তান পরম মঙ্গলময় । তিনি 

সর্বদা সকল াবপদ হতে রক্ষা করেন। আম তাঁর পরম দয়ায় আকৃষ্ট 

হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাঁক। 1তানও আমার দিকে সর্বদা চেয়ে থাকেন। 

আমাকে শান্তি দান করেন। কোন অন্যায় করলে তান শাস্তি দয়ে 

শঃধাঁরয়ে দেন। 

জীবনের অতাঁত ঘটনাবলী স্মরণ করে বুঝাঁছ, আম তাঁর 'প্রয় বলেই 

[তান কত বিপদ হতে রক্ষা করেছেন আমাকে ৷ -আমার ঈ্সিত সমস্তই 

অকাতরে দান করে কত সুখ শান্তি দিয়েছেন। এমন সৌভাগ্য পাঁথবার 

কয়জনের হয় ? 

লিখে শেষ করতে পার না, "তান প্রাতাঁদন কত কাজে কতভাবে 
সহায়তা করেছেন । অনেক ঘটনা যথাস্হানে লিখে রেখোছ, কিন্তু আরও 

অসংখ্য ঘটনার কথা লেখা হয়ান। 

৩ 

ঢাকার হোঁমওপ্যাথ ডান্তার রমণীমোহন দাসের ছেলে দীর্ঘদিন ধরে 

দরারোগ্য রোগে ভুগছে । 'বাভন্ন পদ্ধাততে তার অনেক 'চাকৎসা কারয়েও 

কোন ফল হয়ান। ভুগে ভুগে সে তার দণীষ্টশান্ত ও বাকশান্ত দুই ই 

হারিয়েছে। 
বারদী স্কুলের হেডমান্টার প্রভাতচন্দ্র গুহ প্রায়ই লোকনাথ বাবার 

আশ্রমে যেতেন। বাবার প্রাত তাঁর ভান্তিশ্রদ্ধা অগাধ ও অপাঁরিসীম । তানি 

রমণীবাবুকে প্রায়ই বলতেন, বাবা লোকনাথই তোমার এ ীবপদে একমান্র 

ভরসা.। তাঁর কোনরকমে দয়া হলে 'তানই তাঁর ছেলেকে রোগমনুস্ত করতে 
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পারেন তাঁর অলৌকিক শাস্তবলে । 
কথাটা মনে ধরে রমণশবাবূর । তারও অকারিম বিশ্বাস জাগে বাবার 

উপর। তিনি একাদিন প্রভাতবাবুকে সঙ্গে করে বাবার আশ্রমে যাওয়ার 

মনস্হ করেন । প্রভাতবাবু সোঁদন যেতে না পারায় তান বাবার একখানি 

ছবি 'দয়ে সেটিকে ছেলের ঘরে রাখতে বলেন । ছাঁবাঁটকে ধূপ ধূনা 'দয়ে 
পুজো করতে বলেন । রমণীবাবু তাই করেন। 

কছাাদন পর ছেলোট স্বপরে দেখল, একজন দীঘাকীতি জটাধারী 

সন্যাসী বড় বড় খড়ম পায়ে তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেলেন । তারপর সেই 

পুরুষ তাকে অভয্ দিয়ে বললেন, অমুক সময়ে তোর প্রন্রাব হবে। অমুক 
সময়ে তুই দান্ট শান্ত পাঁব। 

ঘুম ভাঙ্গতেই ছেলোটর প্রম্রাব হলো এবং সে দাান্ট শান্তও পেল । 

তারপর ছেলোঁট ইশারা করে 'িলখবার সরঞ্জাম চাইল। তখন তার হাতে 

শট পেন্সিল দেওয়া হলো। সে তাতে লিখল, 'আম এসৌছ' ৷ তাছাড়া 

আরো কিছ কথা লেখা 'ছিল। 
তা দেখে সকলে বুঝল, পরম কর-ণাময় মহাযোগী মহাপুরুষ লোকনাথ 

বাবাই দয়া করে এসোছিলেন। 
তারপর ছেলেটি তার হারানো বাকশীন্তও ফিরে পেয়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য 

হয়ে উঠল । সকলে জয়জয়কার .করতে লাগল বাবা লোকনাথের । 

সোঁদন এক ভদ্রলোক তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে বারদীর আশ্রমে এসে 

উপাঁস্হত হলেন । তাঁর হাতে ছিল একটি পাকা কাঁঠাল । বাবা লোকনাথকে 

দর্শন করার পর প্রণাম করলেন ভদ্রলোক । 

ভদ্রলোক ছু? না বলতেই বাবা গোয়ালিনী মাকে ডাকলেন । 

গোয়ালিনী মা এলে বাবা তাঁকে বললেন, মাগো, ও যে কালা এনেছে, 

তাভেঙ্গে আন। 

কথাটা শুনে ভদ্রলোকের কেমন যেন সীন্দগ্ধ হলো । তাঁর মনে হলো, 

ক যেন তান অন্যায় করেছেন। 
একটু পরে গোয়্াঁলনী মা একাট পাথরের থালায় কাঁঠালাট ভেঙ্গে এনে 

উপাস্হত হলেন। 

অমান বাবা লোকনাথ সেই পাথরের টির রীতি নি 
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দিয়ে বললেন, নে খেয়ে নে। 

তা শুনে ভদ্রলোক অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অপরাধ 
স্বীকার করলেন বাবার কাছে। 

বাবা লোকনাথ তখন স্েহভরা কণ্ঠে বললেন, তুই কাঁদছিস কেন? 
তোর যখন বড় কাঁঠালাটি খাওয়ার ইচ্ছা হয়োছল, তখন সেইটিই তোর 
খাওয়া উচিত ছিল। আমার কাছে ছোট বড় সব সমান। ছোট কাঁঠালাঁট 

এখানে আনলেই হত। যে 'জানসে লোভ জন্মায়, সে জানসে কখনো 
আশ্রমের সেবা হয় না। 

ভদ্রলোক কাঁঠালে হাত দিচ্ছেন না দেখে বাবা তাঁর নিজের হাতে 
কালের কোয়া ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। ভদ্রলোক তখন তা খেলে 

বাবা বাকি কোয়াগুলি উপাস্হত ভদ্রলোকদের মধ্যে বতরণ করলেন। 

অন্তষমিট সর্বজ্ঞ মহাযোগী বাবা লোকনাথ “দবোঁন্দুয় ততৃক্তা প্রাপ্ত 

সাদ্ধ ও এহক বা পারান্ুক অথাৎ ইহলোক ও পরলোকের সকল তত্ব 
অবগত হবার প্রোকাম্য' 'সাদ্ধি লাভ করেছিলেন তাই তিনি ভদ্রলোককে 

দেখেই জানতে পেরেছিলেন, তার আনা কঠালাটির উপর তার লোভ, 

জন্মোছল। 

এর 'কিছঃক্ষণ পর বাবার এক ভন্ত ভদ্রেলোককে আসল ব্যাপারটা 'কি তা 

[জন্তাসা করলেন। তখন ভদ্রলোক বললেন, আঁম এখানে আসার জন্য 

নারায়ণগঞ্জে পেশছে ভাবলাম, খাঁল হাতে মহাপঃরুষকে দর্শন করতে নেই। 
তাই কি নিয়ে আসব তাই ভাবতে লাগলাম ৷ এখন জ্যৈষ্ঠ মাপ। তাই 

আমার বন্ধ7ট বলল, একাঁট পাকা কঠাল নিয়ে গেলে কেমন হয় ? 

কথাটা আমার মনে ধরল । তাই নারায়ণগঞ্জ বাজারে গিয়ে দট পাকা 

কাঁঠাল 'কনলাম । একাঁট বড়, একাঁট ছোট। ঠিক হলো, পথে আমাদের 
[দে পেলে দুজনে একাঁট কাঠাল ভেঙ্গে খাব । তারপর আমরা পথ হাঁটিতে 
শুরু করলাম। সেখান থেকে বারদী ছয় সাত মাইলের পথ । িছন্টা 

পথ হাঁটার পর আমাদের খিদে পেল। তখন আমি বললাম, এস, আমরা 

বড় কাঁঠালাঁট ভেঙ্গে খাই। কারণ বড়াঁট খেলে আমাদের দঃজনের খিদে 
_মেটবে। আশ্রমে ছোটাট দিলেও কোন দোষ হবে না। 

িল্ত আমার বজ্ধ্রট বে'কে বসল । সে বলল, তা হয় না। আশ্রমে 
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বড় কঠিলাটই দেওয়া উচিত। 
শেষে ছোট কাঁঠালাট আমরা ভেঙ্গে খেলাম । তারপর সংস্হ হয়ে পথ 

হাঁটতে লাগলাম। তারপর ক হয়েছে তা আপানি সব দেখেছেন ও 
শুনেছেন। 

৩ 

আর একাঁদনের কথা । এক পাঁ"ডত এলেন বারদীর আশ্রমে । বাবাকে 
দর্শন করার পর নানা তত্ব নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন । 

এমন সময় এক 'ভাঁখাঁর 'ভিক্ষের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানাতে 

লাগল। 
কর:ণাময় বাবা তখন পাঁণ্ডতকে বললেন, পাঁণ্ডত, আমার ঘরের বেড়ার 

ীপছনে একটা কলপসীর মুখে একটা সরা আছে । এ সরার মধ্যে কছ্ 

পয়মা আছে। তা এনে এই 'ভীরখারকে দাও ত। 

একথা শুনে পাঁণ্ডিত বেড়ার পিছনে গিয়ে দেখলেন, একটি কলসীর 
মুখে একাঁট সরা বসানো আছে। কিন্তু তাতে পয়সা বা কোন পদাথই 
নেই, সরাঁটি একেবারে শন্য। 

তান তখন বাবার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আজ্ঞে, সরাতে ত কিছু 

নেই। | 
একথা শুনে বাবার মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। ?তান বললেন, 

পণ্ডিত যে ি করে এত অন্ধ হয় তা বাঁঝ না। তুমি গিয়ে ভাল করে দেখ, 
পয়সা আছে। 

পাণডত আবার সেখানে গিয়ে দেখলেনঃ সরা একেবারে ফাঁকা । তাতে 

ণকছুই নেই। 
1তাঁন আবার ফিরে এসে বাবাকে বললেন, সরাতে সাঁত্যই কিছ? নেই । 

বাবা বললেন, পাণ্ডত, তোমার চোখ নেই। চলত গিয়ে দোখ। 
এই বলে আসন থেকে উঠলেন বাবা লোকনাথ । পাণ্ডত আগে আগে 

চলেছেন, পিছনে বাবা লোকনাথ । কী আশ্চর্ধ ! বেড়ার পিছন 'দিকে গিয়েই 
“পণ্ডিত দেখলেন, সেই সরার মধ্যে বেশ কিছ? প্সা চিকচিক করছে ॥ : 

এক্লাবা লোকনাথ কাছে না গিয়েই দূর থেকে ধললেন: ক গো পাঁণ্ডিত: 
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কিছ দেখতে পাচ্ছ ? 
পণ্ডিত লাজ্জত হয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা, বেশ ছু পয়সা সরার মধ্যে 

রয়েছে দেখাঁছ। 
বাবা বললেন, তবে যে বললে, পয়সা নেই। 

পণ্ডিত বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথবাবার 

অলৌকিক লীলা । সেই অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করে বিস্ময়ে আভভূত 
হয়ে গেলেন তান । 

মহাযোগী বাবা লোকনাথের যোগাঁসদ্ধ মন সব্দা ভগবানের নিগ্ণ 

বহ্গরূপে বিলীন হয়ে থাকে । তাই এ অবচ্হায় ইচ্ছামত যে কোন কামনাও 

পুরণ করতে পারেন। সাধারণ লোকের কাছে তা অলৌকিক বলে মনে হয়। 

এই ঘটনার দ্বারা বাবা লোকনাথ পাণ্ডতকে বুঝিয়ে দিলেন, মানষ 
জ্ঞানের অহঞ্কারে মত্ত হয়ে পাঁণ্ডিত্য সুলভ তর্কদ্বারা সত্যকে চিরে চিরে 
দেখে । ফলে সত্যের একটা অংশ পায় মান্র। প্রকৃত সত্যকে আবকৃত বা 

যথার্খর্পে তাতে লাভ করা যায় না। এই বাস্তব জগতের উধের্ব অধ্াত্ব- 
শান্তর এমন অনেক ক্রিয়া আছে, যা লৌকিক জ্ঞানবাাদ্ধ দিয়ে বুঝতে পারা 

যায় না। 

পাত এবার বুঝতে পেরে লাঁঙ্জত হলেন । তাঁর জ্ঞানের আঁভমান 

চলে গেল 

ওঁ 

সোঁদন বাবা লোকনাথ আশ্রমে বসে ভন্তদের সঙ্গে কথা বলাছলেন ।. 

এমন সময় গোয়াঁলনী মার এক আত্মীয় বাবার ভোগের জন্য কিছ? খাদ্য- 

সামগ্রী নিয়ে আশ্রমে উপাস্হত হলেন। ভদ্রলোকের ইচ্ছা, তান নিজের 

হাতে বাবাকে এ ভোগ খাইয়ে দেবেন। এই মনে করে [তান যেই না 

খাবারসহ হাতটা বাবার মুখের দিকে বাঁড়য়েছেন, অমান তাঁর হাত কাঁপতে 
শুরু করল । ভোগের খাবার হাত থেকে পড়ে গেল। 

সেই সময় পাশে বসে ছিলেন চিকন্দীর উকীল গিরীশ চক্রবতর্শর বড় 
৯ভাই শরৎ চক্রুবতরশ। বেশ কিছনদন শরৎবাব; একবার বাবাকে নিজের 
হাতে খাইয়ে দিয়োছলেন। তাই আজ ভাবলেন, 'তাঁনই এ ভোগ বাবাকে 
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খাইয়ে দেবেন। 

এই ভেবে 'তাঁন এাগয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের হাত থেকে ভোগের থালা 
নিয়ে বললেন, আ'মই খাইয়ে 'দিচ্ছি। 

এই বলে যেই না তিনি খাইয়ে দেবার জন্য বাবার মুখের দিকে হাত 
ওঠালেন, অমাঁন বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন পিছন দিকে । শরৎবাবু বাবার 
এ মুখভীঙ্গর কারণ বুঝতে না পেরে পুনরায় বাবার মুখের 'দকে হাত 

ওঠালেন। বাবাও তাঁর মুখ আরও সাঁরয়ে নিলেন। এইভাবে বাবা যতই 

মুখ সরাচ্ছেন, শরৎ বাব্ও ততই তাঁর হাতটি বাবার মুখের দিকে নিয়ে 
যাচ্ছেন। তান কছুতেই নিরস্ত হচ্ছেন না দেখে বাবা তাঁর পায়ের খড়ম 

দয়ে শরত্বাবুর পিঠে তিনবার আঘাত করলেন। শরত্বাব: তখন কাঁদিতে 
কাঁদতে সেখান থেকে চলে গেলেন। 

শরতবাবূর কান্নায় ব্যথত হয়ে বাবা লোকনাথ তাঁকে ডেকে তাঁর কাছে 

বসে খাওয়াতে বলেন । বাবার কণ্ঠে স্রেহের সর পেয়ে শরতবাবু সব 

আঁভমান ভুলে তাঁর কাছে বসে তাঁকে ভোগের দুধ ও খই খাইয়ে দিলেন । 
আশ্রমে উপাস্হত ভন্তেরা কেউ এর কারণ বুঝতে পারল না। লঘু 

অপরাধে বাবা কেন শরতবাবুকে খড়ম 'দয়ে তাঁর পিঠে সজোরে আঘাত 
করলেন, তা সবার কাছে রহস্যময় ঠেকল। 

পরে তারা এর কারণ জেনে আশ্চর্য হয়ে গেল । বাবা লোকনাথ শরং- 

বাবুর িঠের যে জায়গায় আঘাত করেছেন, যেখানে শরৎবাবু বেশ কয়েক- 

বছর ধরে একটা বেদনা অনুভব করে আসছেন । অনেক চাকৎসা কারয়েও 

তার কোন প্রাতাঁবধান হয়ান। কিন্তু আজ পরম মঙ্গলময় বাবার খড়মের 
জোর আঘাত পেয়ে সেই বেদনা চিরতরে সেরে গেল । 

এইভাবে অন্তষমিী মহাপুরুষ লোকনাথবাবা অলৌকিক উপায়ে শরৎ- 

বাবুর রোগ সারিয়ে 'দিলেন। শরতবাবুও বাবা লোকনাথের ভক্তের মঙ্গল 

:িল্তার কথা ভেবে বাবার প্রাত অগাধ ভান্ত ও বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে 
গেলেন। ৃ 

একদিন বারদীর জাঁমদার অরুণকাক্তি নাগ্ের শিশুপন্তরটি খাট থেকে 

পড়ে যায় তার বুকে চোট লাগে । কাহাক্ষাছি কোন কাঁবরাঞ্জ বা ডান্তারকে 

পাওনা গেলনা.) তখন অর:্ণবাবুর মা বলেন, অরুণ, তুই বাচ্চাটাকে 



পরমপুরুষ শ্রীত্রীলোকনাথ রক্ষচারী ২৪১ 

নিয়ে এখান বাবার আশ্রমে চলে যা। সেখানে বাবার আসনের একটুখানি 
প্লুলো ওর বুকে মালশ করে 'দাঁব। আমার একান্ত 'শব্বাস, তাহলেই 
আমার নাতি ভাল হয়ে যাবে। . 

অরুণবাবূর এতে বিশ্বাস নেই। তবু মার অনুরোধে শিশু-পন্রকে 
নিয়ে এসে আশ্রমে উপাস্হত হলেন। কিন্তু আসনের ধূলো নিতে কুণ্ঠটাবোধ 
করতে লাগলেন। ৃ 

অল্তষামী বাবা লোকনাথ অরুণবাবুর মনের ভাব বুঝাতে পারলেন। 
[তান বললেন, হ্যাঁরে, আসনের ধুলো নিতে তোর মন চাইছে না। তাতে 

* যাঁদ তোর ইচ্ছা না হয়, তবে আশ্রমের ষে কোন জায়গা থেকে একটু মাঁট 
নিয়ে গিয়ে তোর মাকে দাব। তান মাঁলশ করে দেবেন, তোকে মালণ 
করতে হবে না। 

বাবা তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন জেনে লাঁজ্জত হলেন অরুণ- 

বাবু। তানি তখন বাবার আসনের নীচের থেকে একটু ধূলো তুলে নিয়ে 
বাবাকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেলেন । অরুণবাবুর মা সেই ধুলো 
[শশুর বুকে মালিশ করে 'দিলেন। তাতে সাঁত্য সাঁত্যই শিশ;টি সুষ্হ 

হয়ে উল । 

অর:ণবাবুর মা ভীন্তমতী, কল্তু অরুণবাবু আবশ্বাসী । তবু মার 

আদেশ পালনের জন্যই তিনি আশ্রমে আসেন। কিন্তু আব্বাসবশতঃ 

আসনের নীচের ধুলো নিতে কুপ্ঠাবোধ করাছলেন। কি করা ডীঁচত তাই 

ভাবাছলেন্। অল্তযমিী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ তখন অরুপবাবুর মা'র 
ভীন্ততে বিচাঁলত হলেন। সেই ভান্ততেই বাবার দয়া হয়। সেই দয়ার 
মধ্য দিয়ে বাবার শী শান নেমে এসে তাঁর শিশ.পত্রেকে রোগমন্ত করল. 

বাবা অরুণবাবৃকে যে কথা বললেন তার প্রকৃত অর্থ এই যে, অরুণ 
বাবুর 'িব*বাস থাক রা 
যাওয়া তাঁর কর্তব্য । 

এই ঘটনার আর একাঁট তাৎপর্য এই যে, অরুণবাবর মার ভাঁন্তিতে 
১ বাঁধা পড়ে বাবা লোকনাথ অরুণবাবুর আব্বাস সন্ত বাধ্য হয়ে, কপা 

করলেন । অরুপবাব, অজ্ঞানে অন্ধ ছিলেন বলেই বাবার অযাচিত করদার 
লৌকনাথ--১৬ 
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কারণ বুঝতে পারেনান। তাই বাবা অরুণবাবকে ধুলো নিয়ে যেতে 
বললেন যাতে তাঁর পরে চৈতন্য হয়। 

ঙ 

সে বছর বারদীর নাগজামদারদের কোন এক এজমাল মহালে প্রজারা 

বদ্রোহন হলো । তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দল । তখন জাঁমদাঁরর 
শাঁরকদের কেউ কেউ সে বিদ্রোহ কঠোর হতে দমন করার নির্দেশ দিল। 
কল্ত তাঁদের মধ্যে যান বয়োবদ্ধ 1তাঁন বললেন, কিছ; করবার আগে বাবা 

লোকনাথের পরামর্শ নেওয়া উচিত। 

একথা শুনে কেউ কেউ বললেন, নিজেদের জাঁমদ্াঁর নিজেরা রক্ষা 

করব। তাতে আবার বাবার পরামর্শ নেবার দরকার আছে বলে মনে 

করি না। 

ণকল্তু বেশীর ভাগ শাঁরক বাবার পরামর্ নেবার পক্ষে মত দিলেন । 

তাই তাঁরা সকলে মিলে লোকনাথবাবার আশ্রমে গেলেন । 
যাবার আগে তাঁদের মধ্যে যে সব কথাবাতা হয়েছে তা সর্বজ্ঞ অল্তযমিী 

মহাপুরুষ লোকনাথ সব আগেই জানতে পেরেছেন । তাই তাঁরা আশ্রমে 
গয়ে উপাঁস্হত হতেই বাবা তাঁদের বললেন, হ্যাঁরে, নিজেদের জামদাঁর 

ীনজেরা রক্ষা করাঁব, তাতে আবার বাবার পরামর্শ নেবার দরকার আছে 
বলে মনে কার না। 

নাগবাবূরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে কথা বলে- 
পছলেন, তা মহাযোগী লোকনাথবাবা সবন্তিযাঁমিত্ব ও সর্বজ্ঞতাশীন্তবলে 

তা জেনে গেছেন । বাবার কথা শুনে তাই তাঁরা ভত, 'বাস্মিত ও লাঁজ্জত 

হলেন। পরে বললেন, আমাদের অন্যায় হয়েছে । আমাদের ক্ষমা করুন । 
আমরা আপনার শরণাপন্ন । 
তখন বাবা লোকনাথ তাঁরা কিছ; না বললেও তাঁদের সমস্যার কথাটা 
ানজেই বলে.দিলেন। 'তাঁন বললেন, তোদের গ্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে 
এই ত? ঠিক আছে; তোদের ছুই করতে হবে না। তোরা এই আশ্রম 
থেকেই বিদ্রোহী প্রজাদের খাজনা ও কবুলাঁত বূঝে পাঁব। | 
বাবার কথা শুনে নাগবাবুরা ভাবলেন, বিদ্রোহ" প্রজারা আশ্রমে এসে 
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ভাল মানুষের মত খাজনা ও কবুলাঁত দেবে, এটা আঁবম্বাস্য ব্যাপার । 
বাবার কথায় তাঁদের বিশ্বাস হলো না। তাই বাঁড় গিয়ে তাঁরা বাবার 

সেকথা অমান্য করে ঠিক করলেন, লেখেল পাঠিয়ে নবন্্রোহী প্রজাদের পাট- 
ক্ষেত থেকে পাট কেটে আনা হবে। 

এই ভেবে তাঁরা লেটেল সংগ্রহ করলেন । কিন্তু ক মনে হতে তাঁরা 
লেগেলদের হনকুম দেবার আগে আশ্রমে গিয়ে লোকনাথবাবার পরামর্শ 
চাইলেন। 

এবারও তাঁদের দেখেই বাবা লোকনাথ বললেন, তোরা একাজ কারস 
না। আম ত বলাছ, ভয় নেই । আশ্রম থেকেই তোরা খাজনা ও কবুলাতি 
পাঁব। 

কিন্তু বাঁড় ফিরে গিয়ে এবারও তাঁরা বাবার আদেশ অগ্ধান্য করলেন। 
তাঁরা একদল লেঠেল পাঠিয়ে জোর করে প্রজাদের ক্ষেত হতে সব পাট 
কেটে আনলেন । প্রজারা বাধা দিতে এলে লেঠেলরা তাদের উপর লাঠি 

চালাতে থাকে । লেঠেলদের লাঠর আঘাতে একজন প্রজা গুরুতরভাবে 

আহত হয়। তার জন্য লেঠেলদের আসামী করে আদালতে ফৌজদারণ 

মামলা রুজু করে প্রজারা। তারা দায়রা বা উচ্চ ফৌজদারী আদালতে 
সোপরব্দ হয়। 

এতে নাগবাবুরা ভয় পেয়ে গেলেন । তাঁরা বুঝতে পারলেন, এ হলো 
বাবার আদেশ অমান্য করার ফল । তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলা বাল করতে 

লাগলেন, আমরা দু দুবার বাবার আদেশ অমান্য করোছ। 

তাই তাঁরা ঠিক করলেন, তাঁরা আবার যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ বাবা 
লোকনাথের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন। তান যা আদেশ করবেন তা 
যথাযথভাবে তা পালন করবেন। 

তাঁরা সকলে মলে আবার আশ্রমে 'গিয়ে উপস্হিত হলেন। 
তাঁদের দেখে বাবা বললেন, ওরে তোরা এবারও আমার আদেশ অমান্য 

করোহস। শুধু তাই নয়, গতকাল সকাল আটটা নাগাদ আমার উদ্দেশে 
কটান্ত করোছিস। 

একথা শুনে লাঁজ্জত হলেন নাগবাবুরা । তারপর অনুনয় বনয় করে 
ক্ষমা প্রার্থনা করলেন । অন্যায় স্বীকার করলেন। বাবার কৃপা প্রার্থনা 
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করে বললেন, বাবা, আমাদের ক্ষমা করুন। 
. বাবা লোকনাথ এবারও তাঁদের ক্ষমা করলেন ।. তানধ বললেন, ওরা 

ধা করেছে করুক। তোরা দারোগা, পুলিস, আমলা, উকীল, মোস্তার 
কাউকেই কোন টাকা পয়সা 'দাঁব না। তোরা বাঁড় ?ফরে যা। 

বাবার .এই অভয়বাণণী শুনে তাঁরা বাঁড় ফিরে গেলেন। 1কন্তু বাবার 
কথায় আস্হা রাখতে পারলেন না। তাঁরা ভাবলেন, লেঠেলদের বিরদ্ধে 

ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে । এই অকচ্হায় উকীল মোস্তার 'দয়ে 
যাঁদ আসামীদের পক্ষ সমর্থন করা না হয়, তবে তাদের শাস্তি আনবাধ। 
তাহলে লেঠেলদের কাছে তাঁদের আপমানিত হতে হবে। তাদের কাছে 
তাঁরা হেয় প্রাতপন্ন হবেন। কারণ লেঠেলরা তাঁদের হুকুম অনুসারেই কাজ 

করেছে । এই ভেবে তাঁরা লেঠেলদের পক্ষে মামলা চালাতে লাগলেন । 
কিন্তু কোন কিছুতেই শাস্তির হাত থেকে লেঠেলদের বাঁচানো গেল 

আমামী লেঠেলদের প্রতোকের ছ'মাম করে জেল হয়ে গেল। 
নাগবাবুদের এখন বাবা লোকনাথের কাছে যাবার মুখ নেই। কারণ তাঁরা 

তাঁর কোন কথাই শোনেনান। 
তাই এঁ শাস্তির বিরুদ্ধে তাঁরা আপীল করলেন উচ্চ আদালতে ৷ এই 

সময় আবার নাগবাবদের বিপদ আরো বেড়ে গেল। কারণ বিদ্রোহী 
প্রজাদের মধ্যে যে লোকাঁট পাট তুলে আনার সময় লেঠেলদের লাঠির আঘাতে 
আহত হয়োছল, সে মারা যায়। তাই আপাীীলের মামলা চলতে থাকা 

অবচ্হায় ফাঁরয়াঁদ পক্ষ থেকে আদালতে এই বলে এক দরখাস্ত করা হয় যে 
আহত লোকাটি মারা গেছে। তাই তারা খুনের বিচার প্রার্থনা করছে। 

নাগবাবুরা এতে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা তখন 
ভাবতে লাগলেন, আপালে যাঁদ আসামীরা অব্যাহাঁত পায়, তাহলে আর 
তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা টিকবে না। কিন্তু আগের শাস্তি যাঁদ বহাল 

থাকে, তবে খুনের মামলা চলবে । ্ 
এই ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হয়ে নাগবাবদদের সব অহগকার চর্ণ- 

[বচূ্ণ হয়ে গেল । তাঁদের অনুতাপ অনুশোচনা চরমে উঠল । তাঁরা আবার, 
ছবধা ও কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে বাবা লোকনাথের শরণাপন্ন হলেন। , .. 

নাগবাবূরা বারবার তাঁর আদেশ অমান্য করা সত্তেও বাবা লোকনাথ 
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তাঁদের দেখে রাগের ভান করে বললেন, তোরা বারবার আমার আদেশ 
অমান্য করে মহা অপরাধ করোছিস। এজন্য তোদের একশো টাকা জরিমানা 
দিতে হবে। তোরা জানিস না, আম যা ইচ্ছা তাই করতে পাঁর। তোরা 
নাঁস্তক, তাই তোদের বিশ্বাস নেই। 

একথা শুনে আশ্বস্ত হলেন নাগবাবূরা। তাঁরা বুঝলেন, বাবা 
তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করেছেন । বুঝতে পারলেন, মান্র একশো টাকা 

জাঁরমানা দিলেই এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন তাঁরা বাবার কৃপায়। তাই 
সানন্দে জাঁরমানা 'দতে সম্মত হলেন তাঁরা । 

বাবা লোকনাথ এর পর বললেন, যৌদন তোদের আপাীলের মামলার 

শুনাঁন হবে, সোঁদন বিকেলবেলায় তোরা আমার কাছে আসাঁব। 

নাগবাব:রা আম্বস্ত হয়ে বাঁড় ফিরে গেলেন। 

এর 'কিছয্দন পর আপধলের শুনানির দিন নার্দষ্ট হলো । এ 'নার্দন্ট 

দনে বিকেলে নাগবাবুরা ভয়ে ভয়ে বাবা লোকনাথের কাছে গিয়ে উপাস্ছিত 
হলেন। 

তাঁরা আশ্রমে উপাঁস্হত হলে তাঁদের দেখামান্র বাবা বললেন, তোদের 

জজ অস:চ্হ। আম সেখানে গিয়োছিলাম। আমি তাকে উঠিয়ে বিচারের 

রায় লাঁথয়ে দিয়ে এসোছি। আগামী কালই আসামনদের খালাস পাবার 
টোলগ্রাম পাঁব। আর শোন, আসামীদের তোরা আমার আশ্রমেই পাঁবি। 
যা এখন বাড়ি ফিরে যা। 

পরম করহণাময় মহাশীন্তধর বাবার কাছ থেকে এই অভয়বাণী শ:নে 

নীশ্চন্ত মনে বাঁড় 'ফরে গেলেন নাগবাবুরা । 

কী আশ্চর্য! পরেরাঁদনই টোলগ্রামযোগে খবর এল, আসামীরা খালাস 
পেয়েছে । আরো আশ্চর্থের কথা এই যে, আসামীরা খালাস পেয়ে 
নাগবাব্দের বাঁড় না 1গয়ে বাবা লোকনাথের আশ্রমে এসে উপাস্হত 

হলো। নাগবাবুরা খবর পেয়ে বাবার আশ্রমে এসে দেখা করলেন তাদের 

ঘটনাটি সাত্যই বড় অন্ভূত। যেভাবে নাগবাবুরা বাবার আদেশ বার- 
বার অমান্য করেছেন তাতে দেবতরাও রেগে যৈতেন তাঁদের উপর । কিন্তু 
দয়াময় বাবা লোকনাথ রাগ করেনাঁন তাঁদের উপর । ' তাঁদের দব অপরাধ 
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ক্ষমা করেছেন। 'তাঁন তাদের আঁবশ্বাসী ও কলাীসত মনে 'বিবাসের 
পাঁবন্র আলো আনার জন্য ধৈর্যধারণ করেছেন। 

অন্তযাঁমী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথের সব ছুই অলৌকিক । তাঁর 

যোগসাধনা ও 'সাদ্ধ দুইই অলোৌকক। তান সক্ষমদেহ ধারণ করে জজের 

কাছে 'গয়োছলেন। তাঁর কথা ঈশ্বরের, মতই অমোঘ ও অব্যর্থ । বাবা 

ল্োকনাথের সব কিছুই অলৌকিক । তাঁর যোগসাধনা, যোগাসাদ্ধি, শিক্ষা- 

পদ্ধাত, তাঁর করুণা ও বিশ্বপ্রেম সবই অলোৌকক। তাঁর অলৌকিক ও 

মহৈশ্বর্যময় আচরণগুীলকে লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে যাওয়া মুখতা 

ছাড়া আর ছুই নয় । 

সোঁদন পাঁশ্চমদী গ্রামের বাঁসন্দা অনদাস্ন্দরী বারদীর আশ্রমে 

এসেছেন। অন্নদাস:ল্দরণী খুবই ভান্তমতাী। তানি প্রায়ই আশ্রমে আসেন । 

বাবা লোকনাথকে দর্শন করে ও তাঁর প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ হন। তাঁর নিষ্ঠা 

ও ভান্ত দেখে বাবা তাঁকে "মা" বলে ডাকেন। 

সৌঁদন আশ্রমে *এসে বাবা লোকনাথকে প্রণাম করে অন্নদাসুন্দরী 

বাবার পাশে বসলেন । বাবা তখন অন্নদাসন্দরীকে বলেন, আচ্ছা, তুই ত 

আমার মা হয়োছস। তোর ছেলেকে একাঁটবার কোলে 'নয়ে বসতে ইচ্ছা 

করেনা? 

তা শুনে অনদাসন্দরী বললেন,তা কেন হবে না বাবা? তবে তুমি 
এখন কত বড় হয়েছ। তাই কেমন করে তোমাকে কোলে নিয়ে বসব ? 

তোমার যাঁদ কৃপা হয় তবেই তোমাকে কোলে নিয়ে বঘতে পারি। 

বাবা বললেন, আচ্ছা একবার চেম্টা করেই দেখনা । কোলে নিতে পার 
কনা । 

তখন অশ্নদাসজ্দরী এগিয়ে এসে সম্তানর্পণ লোকনাথকে কোনে 

তুলে নলেন। ৃ 

একি! সহসা বিস্ময়ের ঘোরে চেচিয়ে উঠলেন অব্বদাসংন্দরী । এষে 

দেখছি শোলপার চেয়েও হালকা ও নরম । 

. এঁদকে ছোট. শিশাটর মত কোলে শুয়ে িটামট করে চেয়ে আছেন, 
সন্ভনরপ্পী লোকনাথ । ম:খে মধুর হ্াসি। 

আমদাসগোরাঁ মহাযোগী লোকনাথবাবার এই বথাচিত করুণা ও - 
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নাহমা দেখে কৃতার্থ হয়ে, সজল নয়নে ভীন্তগদগদ কণ্ঠে বললেন, বাবা, 
আম তোমার সানান্য এক মেয়ে। কোন জ্ঞান নেই। তাই এসব কথা 

বলোছিলাম। বুঝতে পারনি, তোমার কৃপা হলে সবই সন্তব। 
কালশান্তর দ্বারা ভগবান যেভাবে পরমাণুর মত সক্ষ মার্ততে বিরাজ 

করেন, ভগবানের সেই পরমাণ: মর্তিতে মনকে যাত্ত করে মহাষোগীণ বাবা 

লোকনাথ দেহকে আঁতমান্রায় লঘু করে “লাঁখমা' 'সাদ্ধির পারচয় দিতেন । 

তাইত অন্নদাসহন্দরীর মনে হয়োছল, বাবা শোলার মত হালকা । 

ও 

যোঁদন বারদীর জাঁমদারবাড়ির কুঞ্জলাল নাগ ও অরুণকান্তি নাগ 

সন্ধ্যার পর হঠাৎ আশ্রমে এসে উপদ্হিত হলেন । বাবাকে দর্শন ও প্রণাম 

করলে, বাবা তাঁদের বললেন, তোরা না খেয়ে যাসান । এখান খিছুড়িভোগ 

রান্না করে দিতে বলছি । 

এই বলে তানি গোয়ালনগ মাকে ডেকে 'নজেই খিপ্চুঁড়ির জন্য চাপ 

ডালের পাঁরমাণ ঠিক করে দিলেন । যে পাঁরমাণ চাল ডালের পাঁরমাণ 

গঠক করে 'দলেন, তাতে পণ্টাশ জনেরও বেশী লোক খেতে পারবে । 

যথাসময়ে খিচুড়ি রানা হলে কুঞ্জবাব; অরুণবাবুকে বললেন, কিরে, 

ধক ব্যাপার বলত ? আমরা মান দশজন, অথচ রান্না হলো পণ্টাশ জনেরও 

বেশী লোকের জন্য। এতা খ'চুঁড় কে খাবে রে ? 

কথাটা বাবা লোকনাথ শুনলেন । কিন্তু কিছ; বললেন না। 

তখন রাত দশটা । কুঞ্জবাবু ও অরুণবাবু পেট ভরে খিচুড়ি খেয়ে 

বাবাকে প্রণাম করে বাঁড় ফিরে যাবার জন্য রওনা হলেন । তাঁরা আশ্রমের 
উঠোনটা পার হতেই 'ীপছনে থেকে বাবা পাঁরহাম করে বললেন, এত 

1খণ্চুড়ি খাবে কেরে 
বাবার এই পাঁরহাসের অর্থ নাগবাবূরা বুঝতে পারলেন না। আশ্রমের 

আঁ্গনা পার হতেই তাঁরা দেখলেন, হঠাৎ কোথা হতে চট্টিশ পঞ্মাশ জন 
“দক এসে হাঁজর। এতক্ষণে কুঞ্জাবাব ও অরুণবাব; বাবার পাঁরহাসের 
অর্থ বুঝতে পারলেন। এতক্ষণে বুঝতে .পারলেন পণ্টাশ, জহোরি.বেশী 
লোকের জন্য চাল ভাল প্রভীতি কেন বার করে 'দিয়োছলেন বাবা লোকনাথ । 
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সর্বজ্ঞ বাবা লোকনাথ অনেক আগে হতেই বুঝতে পেরেছিলেন, 
া্পশ পণ্ঠাশজন আতা অসময়ে এসে হাজির হবে আশ্রমে । তাই তাদের 
খাওয়ার ব্যবস্হা আগে হতেই করে রেখোঁছলেন। 

কলকাতার হাটখোলানিবাসী সীতানাথ দাস বেশ ধনী লোক। টাকা 
পয়সার কোন অভাব নেই। সংসারে সুখ এ*বর্ষেরও কোন অভাব নেই। 
গিল্তু তাঁর একটাই দুঃখ । দীর্ঘকাল বাতরোগে ভূগে তিনি পঙ্গু হয়ে 
গেছেন উত্থান শান্তরাহত। অনেক চিকিৎসা কাঁরয়েও কোন ফল হয়ান। 

অবশেষে লোকমহখে লোকনাথবাবার কথা শুনলেন 'তান। শুনলেন, 
বারদীর বক্ষচারী যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ । নানারকমের দূরারোগ্য রোগ 
সারাবার অলৌকিক শান্ত আছে তাঁর। 

তাই শনে একাঁদন 'তাঁন একটি বজরা নিয়ে আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসগ 
সব 'নয়ে জলপথে বারদীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন । 

বারদীর ঘাটে বজরা নোঙ্গর করলে সাঁতানাথবাবুকে আঁতিকন্টে 
ধরাধার করে বারদীর আশ্রমে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হলো। সাঁতানাথ 
বাবু তাঁর আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীদের ব্জরায় পাঠিয়ে দিয়ে আশ্রমের 
আঁঙ্গনায় একটা দাঁড়র খাট পেতে তাতে শয়ে পড়লেন। 

তান মনে মনে ভাবলেন, যখন মহাপরুষের শরনাপন্ন হয়োছ, তখন 
এই আশ্রমের আিনাতেই পড়ে থাকব । যাঁদ মহাপুরুষের কৃপা হয় তবে 

রোগযান্ত হব। আর যাঁদ অদৃষ্টে মৃত্যুই থাকে তবে মহাপ্রুষের সামনেই 
মরব। 

দুঁদন দুরাত কাটল। বৃষ্টির জল ও রোদের তাপ সমানে সহ্য করেও 
সীতানাথবাবুর মনোবল 'কছমান্র কমল না। তান অটল হয়ে রইলেন 

তাঁর সংকজ্পে। 'কল্তু এই দাদনের মধ্যে বাবার কৃপা দ্টি পড়ল না 
তাঁর উপর । 

দুদিন পর সাীঁতানাথবাবুর আত্মীয়স্বজন ও অনুষ্টরেরা এসে তাঁর এই 
দুর্দশা দেখে মনে দওখ পেল । তারা সাঁতানাথবাবুকে বঞ্জরায় 'ফরে 
বেতে অনুরোধ করল। কিন্তু সীতানাথবাব্" বললেন, এখানে বাবার 
আশ্রমে প্রাণ-যার সেও ভাল । তবুও আঁর্ম ব্জরায় ফিরে যাব না। 
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তৃতীয় দিনে ভোরবেলায় সহসা বাবার প্রাণ কেদে উঠল। সর্ষ ওঠার 
পরেই বাবা তাঁর ঘর হতে বোরয়ে সীতানাথবাবূর কাছে গিয়ে বললেন, 
সীতানাথ, তোকে অনেক কষ্ট দেয়োছি। নে, এবার উঠে দাঁড়া। 

এই বলে বাবা যেমান সাঁতানাথবাবদকে স্পর্শ করলেন, অমান বহ্- 
দিনের পঙ্গ; বাতরোগগ্রস্ত সাঁতানাথবাবু দেহে অসীম শীল্ত পেয়ে উঠে 
দাঁড়ালেন। এক অলৌকিক শান্তদ্বারা শুধুমাত্র একবার স্পর্শ করে বাবা 
লোকনাথ চলৎশান্তহীন ভন্তকে মুহূর্তমধ্যে দুরাযোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত 
করলেন। 

এবার সীতানাথবাবূর 'বদায় নেবার পালা। অপাঁরসীম ভান্ত ও 
কৃতজ্ঞতায় বিগাঁলত হয়ে গেল তাঁর অন্তর । তান অশ্রুসজলনেন্রে ভন্তি- 
ভরে প্রণাম করলেন বাবাকে । বাবা বললেন, সঈতানাথ, তুই তোর দেহ 
মনপ্রাণ, স্তীপত্র, আত্মীয়দ্বজন, দাসদাসস, এমন ক তোর সব বিষয়সম্পা্ত 

_-সব আমাকে অর্পণ করে আমারই উঠানে বাষ্টতে ইিভজোঁছস ও রোদে 
পু্ড়েছিস। তোর জন্য আমারও প্রাণ কেদেছে। এখন তুই সুস্হ সবল 
হয়োছস। তুই আমাকে ঘা 'দিয়োছিস তা আমারই রইল। আমি শুধু 
ভোগাঁধকার দান করলাম তোকে । যা, এবার বাঁড় ফিরে যা। 

সীতানাথবাবুর মনোবল ও ভান্তর প্রগাঢ়তা পরীক্ষা করবার জন্যই 
দন তাঁকে আশ্রমের উঠোনে এ অকহায় ফেলে রেখেছিলেন বাবা । তাঁর 

জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদলেও বাইরে তা প্রকাশ করেনান। ওর কৃপাদাণ্ট পড়োন 

তাঁর উপর। অবশেষে সতানাথবাবু সে পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে বাবা 
কৃপা করেন তাঁকে । 

তারপর বাবা তাঁর উপদেশের দ্বারা এই কথাই বোঝাতে চাইলেন যে, 

এই হলো প্রকৃত ভান্তর পাঁরণাম। . প্রকৃত ভন্ত উপাস্য বা ইস্ট দেবতার 

জন্য কাঁদে, তেমনি ভন্তের জন্য উপাস্য দেবতাও কাঁদেন। 

সীতানাথবাব; অনন্যহৃদয় হয়ে বাবার প্রাত যে অপূর্ব ভান্তর পারচয় 

দেন, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বাবা তাঁকে বিষয়ভোগের আঁধকার দান করেন। 
1তাঁন তাঁকে. বলেন, তুই আমাকে তোর বথাসর্বস্ব দান করোছুস, তাতে 
আমারইঞ্বত্ব বর্তেছে। এ সব এখন আমার । তোকে শুধু ভোগাধিকার 
1দলাম। অথাথ তুই অহংভাব বা 'আমার আমার এই সব ত্যাগ্ন করে এ 



২৫০ পরমপুরহষ শ্রীশ্রীলোকনাথ রহ্মচারী 

সব বস্তু নিহ্কামভাবে ভোগ করাবি। 

িছীদনের মধ্যে এই ধরনের আর একাঁট রোগ এসে উপাস্হত হয় 
বারদীর আশ্রমে । ঢাকা পাশ্চমদী 'িনবাসী রাধকামোহন রায় দটর্ঘাদন 
বাতরোগে ভূগে পঙ্গু হয়ে চলার শান্ত হারিয়ে ফেলেন। বহু নামজাদা 

ডান্তার কবরেজ দৌঁখয়েও কোন ফল হয়নি। রোগের কিছনমান্ন উপশম 

হয়ান। 

অবশেষে রাঁধকাবাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামণী ও রজনী ব্রহ্মচারীর পরামর্শে 

একি বজরা ভাড়া করে জলপথে আত্মীয় পাঁরজনসহ বারদী রওনা হন। 
তাঁর দৃঢ় ?ব*বাস, বাবা লোকনাথের চরণস্পর্শে পাঁবন্র তরি আশ্রমের মাটি 

গায়ে মাথলেই তাঁর দ্রারোগ্য এই বাতরোগ একেবারে সেরে যাবে । 

বারদীর ঘাটে বজরা নোঙ্গর করে স্দী ও আত্মীয়স্বজনদের সাহায্যে 
বারদীয় আশ্রমে গিয়ে উপাস্হত হন রাধকাবাবু। তান আশ্রমে গিয়ে 

বাবা লোকনাথকে দর্শন ও প্রণাম করে মুখে কিছ; না বলে বাবার পাশে 

বসলেন। তারপর বাবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে করতে মাঝে 
মাঝে বাবার আসনের সামনের জায়গার ধুলো নিয়ে গায়ে মাখতে লাগলেন । 
তারপর বজরায় ফিরে গেলেন। 

এইভাবে প্রাঁতাঁদনই 'নাঁদ্টি সময়ে বজরা থেকে আশ্রমে এসে বাবার 
কাছে বসে আলোচনা করতে করতে বাবার আসনের সামনের ধূলো 

নয়ে গায়ে মাখতে থাকেন। তারপর বজরায় ফিরে যান 
এইভাবে পুরো এক মাস কেটে গেল । 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই একমাস ধরে আশ্রমের পাবন্র মাটি মাখার 
ফলে রাধকাবাবুর বাতরোগ প্রায় নিম্মল হতে চলেছে । দারা দেহের মধ্যে 
কোথাও ব্যথা বেশী বা পঙ্গত্ব নেই। শুধু তান তাঁর ডান হাতাঁট 
তখনো ওঠাতে পারেন না। এ ছাড়া কোন কঙ্টই নেই তাঁর। তবু বাবা 

লোকনাথকে মুখ ফ.টে কিছ? বলতে পারলেন না রাধিকাবাব। কারণ 
মহাতীথ" বারদীয় আশ্রমের পাব মাটির উপর.যে আস্হা ও গভশর বি*বাস 
নিয়ে তান এখানে .এসেছেন,. সেই ঝিবাসের উপরেই নির্ভর করে রোগ 
মৃন্ত হয়ত চান ?তনি। .. 

সন সনি রি না সন িনিলগি তরি 
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না দেখে রাধিকাবাবুর স্ী আর থাকতে পারলেন না। একাঁদন তানি 

নিজে আশ্রমে এসে বাবার পাশে বিষগ্নমনে বসলেন । !কছক্ষণ পর বাবা 
তাঁকে, জিজ্ঞাসা করলেন, এমন বিষণ বদন কেন গো মা £ 

রাধিকাবাবুর স্ত্রী তখন কাতরকণ্ঠে বললেন, বাবা, আমার স্বামীর 

বাতরোগ প্রায় সেরে গেছে বটে, কিন্তু তান এখনো তাঁর ডান হাতা 

ওঠাতে পারছেন না। তাই আমার মনে শাক্ত নেই। 
এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবা লোকনাথ তাঁর নিজের ডান হাতাঁট 

)তিনবার নাড়লেন। তিনবার হাতাঁট ওঠালেন। তারপর বললেন, এবার 
“মা তুমি বজরায় ?ফরে যাও। এবার হতে তোমার স্বামশর ডান হাতাঁট 
ওঠাতে আর কোন কষ্ট হবে না। 

রাঁধকাবাবুর স্ত্রী কথাঁট শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন । এত দূর থেকে 

শুধু নিজের ডান হাতাঁট ?তনবার উঠিয়ে ক করে তাঁর স্বামীকে তাঁর 

ডান হাতাঁট ওঠাবার শান্ত দান করলেন বাবা, তা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক 

হয়ে গেলেন রাধকাবাবুর স্ত্রী । পরে বুঝলেন, লোকনাথবাবার মত 

মহাযোগী মহাপুরুষের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব৷ 
যাই হোক, বাবার গ্রাতি তাঁর 1ব*বাস অগাধ । তান জানেন, বাবার 

কথা মিথ্যা হবার নয়। তাই সন্তুষ্ট মনে বজরায় ফিরে গেলেন । সেখনে 

গিয়েই তান আশ্চর্য হয়ে গেলেন । তান দেখলেন, তাঁর আসার আগেই 

তাঁর স্বামীর ডান হাতাঁট ভাল হয়ে গেছে৷ যে হাতাট তাঁর স্বামী এতাঁদন 

ওগঠাতে বা নাড়তে পারতেন না, সেই হাত নিয়ে সহজভাবে ক একট কাজ 
করছেন। অথাৎ আশ্রমে তাঁর .সামনে বাবা লোকনাথ যখন তাঁর নিজের 
ডান হাতাঁট তিনবার উাঠয়োছলেন, ঠিক তখাঁন তাঁর স্বামীর ডান হাতটি 

ভাল হয়ে যায়। ও 
জীবনে কিছু কিছু যোগশান্তর কথা শুনেছেন রাধিকাবাব:র স্ত্রী? 

কিন্তু আজ বাবা লোকনাথের এই অলৌকিক যোগশান্ত নিজের চোখে দেখে 

নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করলেন তান । এমন কসয়কর ও অলৌকিক 

ব্যাপার জীবনে কখনো দেখেনান তানি। . 
এাঁদকে রাধকাবাব্ও তাঁর ডান হাতটি হঠাৎ ভাল হয়ে ওঠায় কম 

আশ্চর্যবোধ করেনান। তারপর স্মীর কাছে সব.কথা শুনে তাঁর কিয় 
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আরো বেড়ে যায়। তখন ভান্তনম চিত্তে বাবার উদ্দেশে প্রণাম জানাতে 

খাকন বারবার । 

রাধিকাবাব ও সাঁতানাথবাবু দুজনেই ধনী এবং দুজনই বাত- 

রোগগ্রস্ত। কিন্তু দুজনে দভাবে রোগমস্ত হন। অথাৎ দুজনের ক্ষেত্র 

মহাপুরুষের ব্যবস্হা বিপরীত । বাতরোগগ্রস্ত পঙ্গ সতানাথবাবু 

তাঁর যথাসর্ব্ব ত্যাগ করে ও বাবাকে তা সমর্পন করে বাবার উঠোনে 

বৃষ্টিতে ভিজে ও রোদে পুড়ে আঁতিকম্টে রোগম্ত্ত হন। কিন্তু রাধকাবাব, 

বাবুগির করে বাবার কাছে বসে আলাপ আলোচনা করে শব্ধ ধুলো 

মেথে বিনা আয়াসে রোগমনন্ত হয়েছেন । 

সীতানাথবাবু ধনী বিষয়ী হলেও তিনি ধাঁর্মক, সৎ ও ভীন্তমান। 

তবু তাঁর ধর্ীনভ্ঠা ও ভীন্তর পরীক্ষা করে দাদনমান্র তাঁকে কণ্ট দিয়েই 

তাঁকে রোগমুস্ত করেন বাবা লোকনাথ । 'িন্ত রাধিকাবাবু কুটিল স্বভাবের, 

দুশ্চারত্র ও ধর্মকম“হীন বলে পুরো এক মাস আশ্রমে আসা যাওয়া করতে 

হয় তাঁকে । রাঁধকাবাবূর স্্রী পাঁতব্রতা, ধর্মপরায়ণা ও ভীন্তমতাঁ রমণী 

ছিলেন বলেই তাঁর মুখের 'দিকে চেয়ে তাঁর স্বামীকে রোগমন্ত করেন বাবা । 

বাবা জানতেন রাধিকাবাবূর স্ব অনেক চেঙ্টা করেও স্বামীকে সংশোধন 

করতে পারেনান। তব: (তান স্বামীসেবার কোন নটি করেনান। তাই 

তাঁর উপর বাবার দয়া হয়, আর তাতেই রোগমুক্ত হন রাঁধকাবাব। 
তাছাড়া পাপন রাধিকাবাবুর রোগমনন্তর আর একাঁট কারণ ছিল। 

আমরা পুরাণে দেখতে পাই, যখনই কোন পাঁপিঘ্ঠ অস:রের অসংরত্ব 

পূর্ণমান্তায় জন্মেছে, যখনই তার পাপের মানা সীমা ছাঁড়য়ে গেছে, তখনই 
ভগ্গবান কৃপা করে তাকে অসুরত্ব থেকে মণীন্ত দিয়েছেন। রাবণ, িরগ্য- 
কাঁশপ, শিশুপাল তার দম্টান্ত। রাধকাবাবৃও খন পাপকাজের সাঁমা 

ছাঁড়য়ে যান, যখন তাঁর পাপের মান্না সীমা ছাঁড়য়ে যায়, যখন তাঁর সংসর্গে 

বহু লোক নরকের দ্বারে 'গিয়ে উপনাঁত হয়, তখনই বাবা তাকে কৃপা করে 

মস্ত করেন। মর | ৮ 

তাছাড়া যে পাঁতিব্রতা বিদ্যার্পিণী স্ীর দীর্ঘবাসে রাধিকাবাব 

দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, সেই স্রী নিজে ৮ 8 

লোব্বাবার কাছে এসে তাঁর দণ্চাঁর স্বর রৌগবীনতর জন্য 
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কৃপাভক্ষা করেছেন। তাই সাঁবন্রীর সতীত্বগব্ণে যেমন তাঁর মৃত স্বামী 
পর্ণজশবন লাভ করেন, তেমন পাঁতিপরায়ণা স্তর গুণেই রাধিকাবাবুও 
বাবা লোকনাথের কৃপায় দুরারোগ্য রোগ থেকে মনীন্তলাভ করেন। 

_ সৌঁদন. কেউটাখালণ গ্রামের মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্তসন্্ব 
সর ও মাকে নিয়ে রজনী রহ্মচারীর সঙ্গে বারদীর আশ্রমে এসে উপাঁস্হিত 
হলেন। মহেন্দ্রবাবুর দত ছিলেন মৃতকসা। প্রাতবারই তাঁর সম্তান 
নষ্ট হয়ে ষেত। হয় তাঁর গভেই সন্তান নম্ট হত, না হয় তানি মৃত 
সন্তান প্রসব করতেন। তাই এবার যাতে সন্তান নষ্ট নাহয়, সেজন্য 

স্মীর মৃতবৎসা দোষের প্রাতিকার করতে বাবা লোকনাথের শরণাপন্ন হয়ে- 
ছেন মহেন্পুবাবত। 

মহেন্দ্বাবুরা আশ্রমে উপাস্হিত হয়ে বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন। 

তখন বাবার প্রসাদ গ্রহণের জন্য সকলের ডাক পড়ল । সকলেই প্রসাদ নিতে 
বসে গেলেন । কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর মা প্রসাদ নিতে গেলেন না। কারণ তান 

ছিলেন ব্রাহ্মণ বিধবা । 

এঁদকে তরণীকাল্ত চক্রবতর্র বিধবা মা ও বোন সকলের সঙ্গে বসে 
বাবার প্রসাদ গ্রহণ করলেন। বামূনের ঘরের 'বিধবা হয়ে তাঁরা বাবার প্রসাদ 

গ্রহণ করলেন বলে মহেল্দ্রবাবূর মা তাঁদের উদ্দেশ্যে নানা কটাান্ত করলেন। 
পরাদন মহেন্দ্রবাব?র মা পনরবধধ্কে ?ণয়ে বাবার কাছে গেলেন। তার- 

পর বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের মাথায় মা ঠোঁকয়ে বধূর মাথায় 
ঠেকালেন। 

তা দেখে এবং আগের দিনের প্রসাদ গ্রহণের সময় তাঁর আচরণের কথা 

মনে করে বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে কিছ উপদেশ দিলেন। কিন্তু ভান্তমতী 
বধৃটির কথা ভেবে বাবা কোনরূপ রাগ করলেন না। বধৃটির উপর তাঁর 

কৃপা হলো । 
তাই বাবা লোকনাথ বধুকে ডেকে বললেন, মাগো, কাল থেকে সন্তান 

ভুঁমণ্ঠ হওয়ার দিন. পর্যন্ত প্রাঁতাঁদন সকালে উঠে আমার এই আশ্রম 

সেবার জন্য একি করে পয়সা সারিয়ে রাখাঁব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেই 

সব পরূসা এখানে পাঠিয়ে ?দাঁব, তাহলেই তোর সন্তান বেচে থাকবে । 

মহেন্দ্রবাবুর মার আচরণ সাঁত্যই নিন্দনীয় । 1তাঁন পররবধূর জন্য 
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বাবা লোকনাথের কৃপাপ্রার্থনী হয়ে আশ্রমে এসেছেন। কিন্তু বাবার প্রাত 
তাঁর কোন ভীন্ত নেই। এই ভীন্তর অভাবের জন্যই তান নিজে প্রসাদ 

গ্রহণ করেনান। তার উপর তরণীবাবুর মা ও বোন প্রসাদ গ্রহণ করায় 
কট]্স্ত করেছেন তাঁদের উপর । তা ছাড়া বাবার পায়ের ধুলো তান 
নিজের মাথায় ঠেকানান। যে মহাপনরুষের কাছে তান কৃপা-প্রার্থনা 

করতে এসেছেন, সেই মহাপুরুষের প্রাতই তাঁর ভান্ত নেই। তান 
এমনই মুড । শুধু নিদোষ বধূটির ভক্তিশ্রদ্ধার জন্যই তান কৃপা করেছেন 
তার উপর । 

বাবা লোকনাথ অল্তষমিণ। তান তাঁর অন্তদৃ্টির দ্বারা মহেন্দ্রবাবুর 

মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন । মহেন্দ্রবাবুর মার মনের ভাব এমন নয় যে, 
লোকনাথবাবা এক ভন্ড সাধু ৷ তাহলে তান পত্রবধূকে নিয়ে তাঁর আশ্রমে 

আসতেন না বা বাবার পায়ের ধুলো 'নিয়ে বধূর মাথায় ঠেকাতেন না। 
আসলে তান অজ্ঞানান্ধ। এই কথা বুঝেই বাবা তাঁর প্রাত অসন্তুষ্ট হলেও 
বধূর উপর কৃপা করেছেন। 

মহেন্দ্রবাবুর ভান্তিমতা স্মী বাবার আদেশ যথাযথভাবে প্রাতপালন 
করেন। মহাযোগী বাবা লোকনাথে কৃপাবলে তান যথাসময়ে একটি পন্র 
স্তান প্রসব করোছিলেন এবং তাঁর সে সন্তান বেচে যায়। মৃতবংসা- 

দোষ থেকে চিরতরে মুস্ত হন তিনি। 

শসা 

১০ 

রজনী ব্রহ্মচারী!প্রথম জীবনে ছিলেন সরকারা চাকুরে । ঢাকার সাব- 
জজ আদালতের সেরেস্তাদার । সংখা স্বচ্ছল সংসারে থাকাকালেই বিষয়- 
বৈরাগ্য জাগে তাঁর অন্তরে । এক আধ্যাঁক্মক অতুপ্ততে সব সময় অস্হির 
ও অশান্ত থাকত তাঁর মনপ্রণ। সংসারের বন্ধনাট কোনরকমে 'টিকে ছিল । 

ধর্মপথে নিয়ে যাবার জন্য কে যেন তাঁর মনাঁটকে দ:বাঁর বেগে টানত। 
. অবশেষে একাঁদন তাঁর ধর্মপথকে 'নত্কণ্টক করবার জন্য তাঁর ভীন্তমাত 

ব্রহ্মচারী স্মণ নিজের হাতে তাঁর সংসারবম্ধনাটকে ছল করে দেন। 

সৌঁদন তাঁর স্তী তাঁকে বলেন, আজ থেকে তোমার আমার ঘধ্যে স্বামী 
স্প্ীর সম্বন্ধ ঘুচে গেল চিরাঁদনের মত। শুধু তোমার ধর্ম আচরণে রইল 
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আমার আঁধকার। সে আধকার থেকে আমাকে বাত করতে পারবে না 
তুম। আমার উপর তোমার থাকবে মাতৃভাব আর তোমার উপর আমার 
থাকবে প্রভূভাব। এই প্রাতজ্ঞা আজ তোমায় করতেই হবে। 

সেই থেকে লোৌকিক জীবনের সব কামনা বাসনা ও লোভ, মোহ ঝেড়ে 
ফেলে সংসারে ভোগের সমস্ত উপকরণের মাঝে থেকেও তান হয়ে ওঠেন 
সর্বত্যাগী এক সম্যাসী। এক পরম সত্যের সন্ধানে ছুটে চলে তাঁর মন। 
সদগুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন 'তাঁন। 

সেই সময় রজনীবাবু একাঁদন 'বজয়কৃঞ্চ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। সেই সময় শান্তমান সাধক [বজয়কৃষণ ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে ঢাকায় 

এক আশ্রম স্হাপন করেছেন। 'তাঁন তখন সন্ন্যাস নিয়েছেন । তখন সবে- 

মান্ত মহাযোগী 'বিজয়কৃফ বৈষবধর্ম গ্রহণ করে সারা ভারতের বহু তীর্থ 
পর্যটন করে এসেছেন। 

রজনীবাবূর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিজয়কৃ্ণ তাঁকে বলৌছলেন, বহু 

তঁর্ঘে ঘুরেছি । বহ সাধু সম্যাসীর সঙ্গে পাঁরচয় হয়েছে । 'কল্তু বারদণীর 
ব্হ্ষচারীর মত এত উচ্চস্তরের মহাপুরুষ আর কোথাও দোখনি। এতবড় 
'বিরাট পুরুষ যে লোকালয়ে আসতে পারেন, সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা 
বা বি*বাস ছিল না। তাঁর প্রাত লোমকূপে দেবতা বিরাজ করেন। 

নিসন্ধ্যায় ভ্রিবধ মার্ততে তাঁকে বসে থাকতে দেখোছ । একই দেহে ব্রহ্মা, 
1বফু. মহেম্বরের অবস্হান প্রত্াক্ষ করোছ। তান যে 'িরাট শান্তর 
আঁধকারণ তা কল্পনার অতাঁত। 

১৮৮০ সালে প্রভূপাদ বিজয়কৃষ গোস্বামীর মুখে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর 

অসাধারণ অধ্যাত্বশীন্তর কথা শুনে মধ হন রজনী চক্রবতাঁ। মনে মনে 
ভাবেন এমন এক উচ্চ্তরের শীন্তমান সদগুরুর পথ চেয়েই তান বসে 
আছেন অন্তরে এক তীব্র ব্যাকুলতা 'নয়ে। 

মহাপযরুষ দর্শনের সেই ব্যাকুলতা নিয়ে তানি একাঁদন ছ-টে যান 
বারদীর আশ্রমে । তাঁর রহ? আকাঁ্ক্ষত প্রাণের দেবতাকে দর্শন করে ধন্য 

হন। 

কথাপ্রসঙ্গে বাবা লোকনাথ যখন বুঝলেন, 'কছকাল আগে রজনী 
প্রক্ষচারণর শ্াশীবিয়োগ হয়েছে, তখন তিনি তাঁকে আবার বিয়ে করতে 
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বলেন। কিন্তু রজনী ব্রহ্মচারী তখন কিভাবে দ্বজাতর উপর তাঁর মাতৃ 
ভাব জাগে সে কথা সব খুলে বলেন বাবার কাছে। সেকথা শুনে বাবা 

বলেন, তাহলে তুই আমার কাছে এসোছস কেন? আমারই তোর কাছে 
যাওয়া উচিত 'ছিল। 

একথার মধ্য দিয়ে বাবা বোঝাতে চান, যারা যোগের পথে চলতে 
চায়, তাদের জীবনে ব্রন্মচর্য সাধন ও হীন্দ্িয় সংযমের প্রয়োজনীয়তা 

কতখানি। 
এর 'িছনীদন পর বাবা লোকনাথ একবার রজনী ব্রদ্ধচারীকে দেখতে 

চান। বাবা যখন কোন 'বিশেষ ভন্তকে দেখতে চাইতেন, তখন অন্য কোন 
মানুষের মাধ্যমে ডেকে পাঠাতেন না । ভন্তকে কাছে আনার পদ্ধাতাট 'ছিল 
আঁভনব। সূক্ষমভাবে ভক্তকে তিনি ডাকতেন, তাঁর কাছে আসতে বলতেন । 

এই ইচ্ছা তাঁর হলেই ভন্তের হৃদয়ে তখন সহসা জাগত প্রভুর চরণ দর্শনের 
দার্নবার আকাঙ্ক্ষা । সে তখন এক তাঁর ব্যাকুলতা নিয়ে বাবাকে দর্শন 
করার জন্য ছুটে আসত বারদীর আশ্রমে । 

একদিন রজনণ রক্মাচারী তাঁর হৃদয়ের মধ্যে বাবা লোকনাথের এক 

সক্ষম আদেশ শুনতে পেলেন, আগামী ছটিতে বিনা ছাতিতে খাল পায়ে 
আমার সঙ্গে দেখা করতে চলে আয়। 

এই অমোঘ আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চরণ দর্শনের এক তাঁর 
ইচ্ছা তাঁর সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে সব ভুলিয়ে দেয়। এক একটি 
মুহূর্ত এক একি যুগ বলে মনে হয়। তান চটীজূতো না পরে পথ 

হাঁটতে পারতেন না। তবু তান ছাতা ও জুতোর কথা একেবারে ভূলে 
ধান। 

ঢাকা থেকে বারদী পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তানি রোদে পুড়ে খাঁল মাথায় 
খাঁল পায়ে মন্মগ্ধের মত উধব*বাসে হেটে চলতে থাকেন। সূর্যের 
প্রথর তেজ, পায়ের তলায় তপ্ত কাঁকর বালি আজ কোন কষ্টই 'দিতে পারে 
না তাঁর দেহকে । মাইলের পর মাইল অবলীলাক্রমে আতিক্রম করে 
অবশেষে 'তাঁন আশ্রমে এসে বাবার চরণে মাথাঁট রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
এক অপার্থিব আনন্দের ধারায় অন্তর প্রাঁধত হয়ে গেল তাঁর । সমস্ত 
পথক্লান্ত মুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল । ক্ষুধাতৃফার কথা ঈব ভুলে গেলেন । 
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আশ্রমের কোন ভন্ত কর্তব/পালনে কোন ভ্রট করলে বাবা তা সহ্য 
করতে পারতেন না। রেগে গিয়ে বকাবাক করতেন। একদিন তানি 
রজনী ব্রহ্ধচারীকে বলেন, আম জনক খাঁষ নই । জনক খাঁষ একাঁদক 
জবলে পুড়ে গেলেও ভ্রুক্ষেপ করত না। আম তাপাঁর না। ভ্রু 
দেখলেই আম কাউকে বাঁক, কাউকে মার । পরে, আবার তাকে কোলেও 
তুলে নিই । 

মাথলার রাজা জনক খাঁষ ছিলেন কর্মযোগে সিদ্ধ । রাজএশ্বর্য ও 
_যাবতীর পার্থিব ভোগ্যবস্তুর মধ্যে থেকেও তান ছিলেন নিরাসন্ত, নির্ধকার 
ও নিলিপ্ত। একাঁদন 'মাথলার রাজপ্রাসাদের একটি দিকে আগুন লেগে 
যায় তখন প্রাসাদের প্রায় সবাই প্রাণ বাঁচাবার জনা পালিয়ে ষেতে থাকে । 

আবার কেউ কেউ আগুন 'াবয়ে রাজ সম্পান্ত রক্ষা করার চেস্টা করতে 
থাকে । 

কিন্তু সেই প্রবল আঁগ্ুকাণ্ডের সময় একেবারে নির্বিকার, নিলিপ্ত 

থাকেন রাজার্ধ জনক । তান ধেন এ প্রাসাদের কেউ নন, এঁ সব রাজ- 
সম্পান্ততে তাঁর যেন কোন আঁধকারই নেই। তান তখন ছোট্র শিশুর মত 

অট্হাস্য করে বলে ওঠেন, কার সম্পন্তি, কে রক্ষা করে ? 
রাজার্ধ জনকের এই কথার অর্থ হলো এই যে, তান এই দৃশ্যমান 

নশ্বর জগতের সব কিছুর থেকে পৃথক আত্মা ও সাক্ষীচৈতন্য যাকে আগ 

কখনই দগ্ধ করতে পারবে না। কর্মযোগের দূশ্চর তপস্যায় 'সাদ্ধলাভ 

করার ফলেই প্রাপ্ত হন এই 'নার্লপ্ণ 'নার্বকার অবন্হা । 
কল্তু মহযযোগী বাবা লোকনাথ কর্ম, জ্ঞান, ভান্ত-_সব কাট যোগে 

1সদ্ধ হয়ে ও স্ববকাঁট যোগের সবেচ্চি স্তরগীল পার হয়ে যোগ সমন্বয়ের 
এক আধ্যাঁত্িক ভূমিতে উন্নীত হয়েছেন। তব তিনি সব সময় নিলিপ্ত 
থাকতে পারেন না, যাঁদও কোন বিকার বা আসান্ত নেই তাঁর মনে। তিনি 

বলেছেন, ভ্ুটি দেখলেই কাউকে বাঁক, কাউকে মার । কাউকে আবার 

কোলেও নি। 

+ বাবার এই কথার তাৎপর্য হলো এই যে, তিনি একাধারে শিব ও শীন্ত ৷ 

[নাত 'নার্বকার শিব্বর্প হয়েও তান একই আধারে করে চলেছেন 
লোকনাথ- ১৭ 
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শান্তর্পা জগন্মাতার লগলা। 

একাধারে তান প্রকৃতি ও পুরুষ । 

পুরুষ রুপে, সাক্ষীসৈতন্যর্পে তিনি সমাধির পর্ণভূমিতে অবদ্হান 

করেন। আবার জগতের ন্রিতাপজবালায় জর্জারত ও দগ্ধ জীবের উদ্ধারের 

জন্য পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশীস্ত জগন্মাতারপে সল্তানস্বরূপ জীবকে কোলে 

তুলে নেন। 
একাধারে 'তাঁন জগতের পিতা ও মাতা । কখনো তান পিতার মত 

শাসনে কাঠন, আবার কখনো মাতার মত স্নেহে বিগাঁলতাঁচত্ত । 

বানা লোকনাথ ভন্ত ও 1শষ্যদের বকেন, মারেন, আবার কোলেও তুলে 

নেন। 

কথাগুলি বাবা রজনী ব্রক্গগারশকে লক্ষ্য করে বললেও আপললে যারা 

বাবার ভন্ত ও তাঁর চরণে শরণাগত, তাদের সকলের উদ্দ্যেশেই বলেছেন। 

তার মনে কোন ভক্তের বাবার কৃশায় কোন মনচ্কামনা পূর্ণ না হলে বা 

কোন পার্থিব বস্তুলাভ না হলে তার মনে যেন আঁব*বাস না জাগে, যেন ভঙ্জি 

নিষ্ঠার অভাব দেখা না দেয় তার মধ্যে । শরণাগত ভন্তের জল্মজন্মান্তরের 

কৃতকণের অন্য তিনি যখন শাসন করবেন, তখন যেন কোন সংশয় স্হান না 
পায় তার মনে । কারণ প্রারব্ধের ভোগগহীল অঙ্গের উপর দিয়ে কাটিয়ে 
নিয়ে, তাঁনই তাকে কোলে তুলে নেবেন। অর্থাং তাকে পাপমনন্ত ক'রে 

নবজীবন দান করবেন। 

রজনী ব্রক্মচারীর গুরুর প্রাত ভাঁঙ্ত ও সাধনার নিষ্ঠা দেখে প্রসন্ন হন 
বাবা লোকনাথ । তানি দব্যদষ্টতে লক্ষ্য করেন, রজনণ ব্রক্মচারী পার্থ 
ভোগ্যবস্তুর প্রাত 'নিরাসন্ত, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠেছে 
তার অন্তরে । তা দেখে একদিন [তান তাঁর 'প্রয় শিষ্য রজনীকে আদেশ 
করেন কৌপাীন পরার জন্য। 'তাঁন বলেন, বাড়তে যতক্ষণ থাকা, নেংাঁট 

পরে থাকাব। আর বাইরে'বেরোবার সময় শাল দোশালা ব্যবহার করাব। 

একদিন “বাবা লোকনাথ রঙ্জনী ব্রক্মচারীকে বললেন, যে কারণে মোহ- 
আসে, তা আমার জানা আছে । আসতে না দলেই হয়। 

রজনণ ব্রহ্মচারী তখন গুরুকে সহজ সরলভাবে জিজ্ঞাসা ব করেন, মোহ 
জয়ের সহজ পন্হাটি কি? 
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বাবা তখন উত্তর দিলেন, বাক্যবাণ, বধ্ধ্যাবচ্ছেদ বাণ ও ঠিন্তাবচ্ছেদ বাণ 
সহ্য করতে পারলে মততুকে জয় করা যায়। 

রঞ্জনণ ব্রহ্মচারীকে মান অপমানের উধের্ব ওঠার জন্য বাবা এক আঁভনব 

পরাক্ষার ব্যবস্হা করেন। বাবা তাঁর অহংবোধের মূলোৎপাটন করতে চান। 
বাবা িছাদন আগে নিজেই রজনী রক্ষচারীকে লেংটি পরতে আদেশ 

করেন। কিন্তু কিছুকাল তাঁর 'প্রয় রজনীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে 

থাকেন। 

রজনণ ব্রন্ষচারীর কাছে যে সব ভন্ত যাতায়াত করতেন, তাঁরা বাবা 

লোকনাথের চরণদর্শন করতে এলেই বাবা তাঁদের বলতেন, রজনী ভণ্ড, 

"তারা আর রজনীর কাছে যাস না। সে বলে, আ'মই তাকে কৌপীন পরতে 

আদেশ করোছি। কন্ত এমন কথা আমি বাঁলান। ও নিজেকে জাহর 

করার জন্য লোকের কাহু থেকে সম্মান পাবার লোভে আমার নাম "দয়ে 
মিথ্যা কথা বলছে। 

রজনশ বক্ষচারীর গুণমুগ্ধ ভন্তগণ বাবার মুখে এসব কথা শুনে 

মাম্চর্য হন। তাঁরা ভাবেন, যে মহাপুরুষের কৃপায় রজনী বক্গচারী এত 

অজ্পকালের মধ্যে সাধনার এমন উচ্চস্তরে উঠতে পেরেছে, একজন গহস্হ 

আশ্রমী হয়েও কত 'সিদ্ধাই আয়ন্ব করেছে সেই মহা শুরুষ যখন নিজ ম:খে 

তাঁর প্রিয় শিষ্য সম্বন্ধে এই সব কথা বলছেন, তখন তা কখনো মিথ্যা হতে 

পারেনা যে মহাযোগণ পরম পুরহষের এক পলকের কৃপা কটাক্ষে কত 

অসম্ভব সম্ভব হয়, তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে, এমন কথা ভাবাও পাপ 

তাই বাবার মুখে রঙ্জনী ব্রহ্গচারীর 'নন্দা শুনে তাঁরা ঢাকা ও অন্যান্য 

জায়গায় সে কথা মুখে প্রচার করতে থাকেন। 

ফলে িছ্যাদনের মধ্যেই রজনা ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ভন্তদের মধ্যে এক 

[বরুপ ধারণার সাজ্ট হয় এবং বহ? ভন্ত তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেন: 
ধগাঁরশচন্দ্র চক্তবতণ বাবা লোকনাথের একজন অনঃগত ভন্ত। তিনি 

জানতেন গুরূভান্ত ও সাধনানষ্ঠার এক জবলন্ত দৃষ্টান্ত হলেন রজনী 

»ব্রক্মচারী । সেই রজনী সম্বন্ধে বাবা লোকনাথ কেন এসব কথা বলছেন এবং 
. তার সতার্তা" কোথায় তা জানার জন্য গিঁরশ চক্রবতাঁ একদিন রজনী 
রক্মচাীয।কাছে গিয়ে উপাস্হত হন। তিনি বাবার কথাগুলি সব রজনপ. 



২৬০ পরমপূর- শ্রীগ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী 

ব্রক্মচারীকে বলেন । 
[কিন্তু সে সব কথা শুনে মোটেই বিচালত হন না রজনা রক্মচারী । 

কারণ তান তাঁর গুরুদেব বাবা লোকনাথের আসল তত্ব জানেন, তাঁর 

মঙ্গলময় স্বরূপ দর্শন করেছেন । গুর্; তাঁর হৃদয়ে স্ব-মাহমায় প্রতিষ্ঠিত । 

তাই গাঁরশ চক্রবতার সব কথা শুনে রজনী র্ক্ষচারী বললেন, 

ব্হ্মচারীবাবার লীলা বোঝা আমাদের ক্ষমতার বাইরে । তাঁর প্রাতাট 

আচরণ পরম মঙ্গলময়। 'তাঁন আমার সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, আম 
জান, তান আমার মঙ্গলের জন্যই লব কিছু বলেছেন। 

একথা শুনে রজনণ ব্রহ্মচারীর প্রাত ভান্ত শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায় 
গ্রারশবাবুর । তান বুঝতে পারেন, রজনীর গ.রভীন্ত কত গভীর কত 
আঁবচল। এই অতুলনীয় গুরুভীন্তির জোরেই তান গুরুর সণ্াঁরত 

শীন্তকে ধারণ করতে পেরেছেন । 

এইভাবে এক বছর ধরে বাবার লশলা চলতে থাকে । তারপর একাঁদন 

বাবাকে দর্শন করার জন্য বারদীর আশ্রমে এসে উপাচ্হত হন রজনী 
ব্রহ্মচারী । রজনন কিন্তু একেবারে 'ার্ককার। কোন মান-অপমানবোধ 
নেই, কোন আঁভমান নেই । শুধু বাবার মুখ থেকে তাঁর এই লীলারহস্যের 

আসল কারণাঁট জানার. আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নেই তাঁর মনে। এই 

আগ্রহকে আর চেপে রাখতে পারছেন না 'তান। তাই তান আশ্রমে 
এসেছেন বাবার মূখে আসল কথাটা শোনার জন্য । 

ধপ্রয় শিষ্য রজনীর হাতে খেতে বাবা বড় ভালবাসেন । রজনা যখনই 
আশ্রমে আসেন, বাবা তাঁর হাতে খান। 

তাই সৌদ্দন পরম ভীন্তভরে বাবাকে খাইয়ে দিতে লাগলেন রজনী । 

খাওয়াতে খাওয়াতে এক সময় রজনৰ প্রশ্ন করলেন বাবাকে, বাবা, একথা ি 

সত্য বে, আপনি বহু লোকের কাছে বলেছেন, রজনণ 'নিঙ্গের ইচ্ছায় সম্মান 

আর যশের লোভে কৌপান পরেছে, আমি তাকে পরতে বালান? আপাঁন 
জানেন, আপাঁন যা বলেছেন, তা মিথ্যা । তবে কেন এই মিথ্যার অবতারণা 

করেছেন ? 

শশুর মত সহজ সরলভাবে বাবা উত্তর দেন, হ্যাঁ, বলোছ ত" 'তোকে 
কৌপীন নিতে বলোঁছ বলে তুই আমার দূমাম করে বেড়াস। আর তার 
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ফলে বহু লোক এসে আমায় 'বিরন্ত করে। 

বাবার কথাগ্ীল দুবোধ্যি ঠেকে রজনীর কাছে । বাবা লোকনাথের 

যশ ও মাহাত্ম্যক্টীর্তন তাঁর জীবনের ব্রত, অথচ বাবা বলছেন কি না তই 
আমার দুনামি করে বেড়াস। 

এ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে বাবার মখের দিকে সপ্রশু 
দুটিতে চেয়ে থাকেন রজনী । 

অন্তযাঁমী বাবা তখন শিষ্যের অন্তবের কথা বুঝতে পেরে বলেন, দ:র 
শব্দের অথ বাবধান আর নাম শব্দের অর্থ যশ । দূরে থেকে যশকীত'ন 
করার নাম দুনমি। 

রজনী এবার বাবার কথার গ়্ অর্থাট বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে 
পারেন, আসলে, সকল দঃনামেরই একাঁট ভাল দিক আছে। যার িরুদে 
দুনমি করা হয়, তার যাঁদ সাত্য সাঁত্যই কোন দোষ থাকে তাহলে সে সেই 
দোষর্াট সংশোধন করে দোষমন্ত্ত হয়ে ঈঠবার সুযোগ পায় । এই দুনাম 

প্রচারের ফলে নিজের দোষের কথাটি বুঝতে পারেন রজনী । বাবার দ্বারা 

সণ্টারত অলোক শান্তর বলে তান অনেক শরণাগত লোকের দূরারোগা 

ব্যধ সাঁরয়ে দিয়েছেন । বারদী অনেক দ্র এবং সেখানে যাওয়া কষ্টসাধ্য 
বলে অনেক লোক তাঁর কাছে রোগমণীন্ত প্রার্থনা করে । 'কল্তু এই সব 
1সদ্ধাই তার মত কম শীন্তুসম্পন্ন সাধকের মনে মোহ ও অহওকার সৃন্টি 

করতে পারে । আর তা তাঁর যোগসাধনা' ও অধ্যাত্মাগেরি সবেচ্চি স্তরে 

ওঠার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে । তাই পরম মঙ্গলময় ও কর?ণাময় বাবা 

এই দুনামের মাধ্যমে এ বিষয়ে সতক্ণ করে দিতে চান তাঁকে । 
এণ্দকে ভক্তদের মধ্যে রজনণ ব্রলগচারী সম্বন্ধে ষে বিরূপ মনোভাবের 

সৃন্টি হয়োছল, তা দিনে দিনে কেটে যায়। গুরু শিষ্যের লীলা রহপাঁটি 

ক্রমে উপলাব্ধ করতে পারেন তাঁরা । বুঝতে পারেন বাবা এই দ.নাঁমের 

দ্বারা শিষ্কে অহংম্ন্ত করতে চান, তাকে জ্ঞানের উধর্বতন স্তরে উন্নীত 

করতে চান । 

রজনীর পক্ষে এ যেন এক চরম পরীক্ষা । সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 

ধৃতান। লোকাঁহতের জন্য হলেও এই সব সিত্ধাই প্রয়েগের মধ্যে সঙ্গ 
অহত্কারের ক্রিয়া থাকে । তাই সে সদ্ধাই প্রয়োগের মোহকে জয় করে 
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গুরুর প্রাতি আবচল ভান্ত ও অটল বাসের জেরে উত্তরোত্তর সাধনায় 

উন্নীত করতে থাকেন রজনঈী। বাবার কৃপায় তান জ্ঞানামশ্রা টা পথে 

চলে কর্মযোগের উচ্চ ভূমিতে উপনদত হন । 
অবশেষে অন্তযামী গুরু বাবা লোকনাথ তাঁর শিষ্যকে কাছে ডেকে 

সবেহভরে বলেন, সংসার আশ্রমে থেকে সংসারের করব্য কর্ম করে যতটা 

সাধনা করার তা হয়েছে । এবার তোকে নিরালায় গিয়ে যোগসাধনা 

করতে হবে। 

বাবা আরও বললেন, তুই যোগী হয়োছস ঠিক, আঁম চাই তুই মহা- 

যোগী হ। আর তার জন্য সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ পাঁরত]াগ করে সম্পূর্ণ 

একানিষ্ঠ হয়ে যোগসাধন করতে হবে। তা না হলে প্রকৃত জীবল্মন্তির 

অবচ্হা লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তুই আলাদা কোথাও আমার মত একটা? 
ঘর করে বসে সাধনার গভীরে ডুবে যা। - 

মহাশীন্তধর গুরুর আদেশ মাথা পেতে নেন রজনন । এই আদেশ, 
জীবল্মীন্তর এক পরোক্ষ প্রাতশ্রহীত দিব্য ভাবের এক আবেশ জাগায় তাঁর 

অন্তরে । এক পরম শ্রদ্ধা ও ভীন্তভাবে বিভোর তার মাথা টি লুটিয়ে পড়ে 

বাবার চরণে। 

সংসার সম্বন্ধ ত্যাগ করে একট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধনার গভীরে 

ভবে যান তানি। পরবত“কালে বাবার নামে একটি আশ্রম করে বাবার 
ধমদর্শ প্রচারের কাজে উৎসর্গ করেন তাঁর জীবন। 

এইভাবে বিজয়কৃ্ গোস্বামীর ভন্ত 'শষ্যগণ বারদীর আশ্রমে এলে 

তাদের সামনে তাদের গুরু বিজয়কৃষ্েরও 'নন্দা করতেন লাীলাময় বাবা । 

বাক্বাণে অজরশীরত করে তাদের গ:র.ভান্তর 'নাবড়ৃতা ও নিচ্চা পরীক্ষা 

করতেন। 

গড 

একাঁদন বাবা লোকনাথ বারদীর আশ্রমে বসোছলেন। এমন সময় 

পুরীর এক পাণ্ডা এসে উপাস্িত হলো তাঁর সামনে। 

পান্ডা এসে বাবাকে বলল, আমি আপনাকে পরীর জগন্নাথ দেবের 

গ্রসাদ দিতে চাই। আপনি গ্রহণ করুন। 
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কিন্তু বাবা সে প্রসাদ গ্রহণ করলেন না। উল্টে (তন পাণ্ডাকে হেসে 

বললেন, প্রসাদ নেব কি গো, আমি যে মুসলমান । 
পাণ্ডা তখন হত।শ হয়ে চলে গেল । যাবার সময় রাগের মাথায় বাবাকে 

“ভণ্ড সাধু প্রভীত নানা কটু কথা বলে গেল। 
উপাস্হিত ভন্তেরা বাবার এই অদ্ভূত আচরণ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল । 

[কিন্ত বাবাকে কেউ কোন কথা বলতে সাহস পেল না। 

বাধা লোকনাথ কিন্ত ধীর '্হির ও 'নার্বকারভাবে বসে আছেন। 

পাণ্ডার আসা, প্রসাদ গ্রহণে তরি জনীহ;, পাণ্ডার গালাগালি প্রভৃতি ঘটনা- 
গুলো শুনে একট্রও বিচিলত করতে পারল না তাঁকে । যেন কিছুই 
হয়ান। সকল গুণের অতীত 'িনগর্ণ বক্গসত্তার মতই স্হিরভাবে বসে 

রইলেন তানি। 

আশ্রমের পঃরাতন ভূত্য বাবার স্লেহভ জন ভজলেরাম কিন্তু থাকতে 

পারল না। সেবাবাকে বলল, পুরীর পাণ্ডাকে তুমি ও কথা বললে কেন 

বাবাঃ তুমি পুরীর জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিলে না। উপরন্তু বঞ্ছলে, 

তুম মুসলমান। এর মনে ক? 
বাবা তখন বললেন, আমি ত ঠিকই বলেছি। তোরা শাঁদ আমার কথা 

নাবাাঝস তি করব? ষোল আনা ইমানই আমার যখন বজায় আছে, 
তখন আম মুসলমান নই তাক? 

সর্বদা ব্রন্মে বিচরণশখল ও আচরণশীল রহ্গজ্ঞ মহাপুরুষ বাবা 

লোকনাথ যখন সর্ব সময়ই ঈ*বরের সঙ্গে যুন্ত, সকল জীবের হিতসাধনে 

রত, তখন পরীর জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণে তাঁর প্রয়োজন কি? তাতে কি 

তাঁর ধম“ বাড়বে ? 

বহ্মচ্যই আত্মার প্রসারতা ও আধ্যাত্মক শীন্তলাভের প্রথম সোপান । 

তাই ব্রহ্ষাচর্য প্রাচীন ভারতীয় আর্য সমাজের আদর্শ ছল । যান প্রকৃত 

ব্রহ্মচারী তান সবসময় সুখ দুঃখ বিস্মৃত হয়ে শীত, গ্রীত্ম, বধা অগ্রাহ্য 

করে সাগর পর্বতাির প্রাতবন্ধকতা আঁতব্রম করে কেবল পরোপকারকেই 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও ব্রত মনে করে বিশ্বের কল্যাণ সাধনে নিজেকে 
নিয়োজত রাখেন । পরমপূরূষ লোকনাথ ব্রহ্মচারণ বাবার পণাময় জীবন- 
ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ?তিনি 'ছিলেন প্রকৃত রক্গচারীর আদর্শের মূর্ত 
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ও জীক্ত প্রতীক। সমদার্শতার মধ্য দিয়ে সম্যকভাবে প্রকাশিত তাঁর 
পরোপকার ব্রত 'ছল চন্দ্র সূর্যও আঁগুর পরোপকার ব্রতের সমতল । 

অথর্ব বেদে আমরা প্রকৃত ব্রহ্ষচারীর বিবরণ পাই, যা লোকনাথ বন্গ- 
চারীর জীবনচষরি মধ্যে সার্থকভাবে রূপায়ত হয়ে ওঠে । অথর্ব বেদে 
বল৷ হয়েছে। 

দীর্ঘ*মশ্র7, জটাধারী, কৃষ্কাঁজন পাঁরাস্হত ব্ক্ষচারী সাঁমধাগ্ির দ্বারা 

জ্যোতি্মান হয়ে পূর্ব সমুদ্র হতে উত্তর সমুদ্র পধন্ত পাঁরভ্রমণ করেন। 

ব্রহ্মচারী ইচ্ছানুসারে হাস বদ্ধ করতে পারেন । বন্ষচার? ব্রক্মাবদ্যা, কম, 

লোকসমূহ ও প্রজাপাঁতকে বিরাট করে থাকেন। অমৃতৈর যোনিতে 

গভস্হ শিশুর রুপ ধারণ করে থাকেন। আবার তান ইন্দ্রর-প ধারণ 

করে অসুরকুল 'বনাশ করে থাকেন। ভগবান এই পাঁথবী ও অসীম 

আকাশ সষ্ট করেছেন । ব্রহ্মচারীই তপস্যার দ্বারা সে সাঁম্ট রক্ষা করে 

থাকেন । দেবসমাজ এই ব্রহ্মচারশদের দ্বারা রাক্ষিত লোকে অবস্হান করে 

আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। 

রক্মচর্য তপস্যা দ্বারা বক্মচারগই দেবসমাজে মৃত্যুকে সংহার করে ছিলেন। 

আত্মসংযম, ক্লেশ, সাঁহফুতা ও পরোপকার বৃত্ত ছাড়া কেউই ব্রঙ্গচার' 

হতে পারেন না। বহ্মচর্ধ জীবনে কতখা'ন আত্মিক প্রশান্তি দিতে পারে, 
খাঁষ ভদ্বরাজ তার প্রমাণ । 

ভরদ্বাজ খাঁষ পর পর 'তিনজন্ম রক্ষচর্য রতের মধ্য য়ে জীবন আঁতি- 

বাহিত করেন। তৃতীয় জন্মের শেষ অবস্হায় তিনি যখন মূত্যুশয্যায় 

শাঁয়ত ছিলেন তখন'দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, যাঁদ 
তোমায় চতুর্থ জন্ম দান কার, তাহলে তুমি কি হবে ? 

ভরদ্বাজ উত্তর করোছলেন, ব্রহ্ষচর্য ব্রত নিয়েই থাকব । 

অথাৎ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করে ভরদ্বাজ যে শান্তি পেয়োছিলেন, অন্য 

জীরনে তা পাওয়া সম্ভব নয়। এই কথাই 'তাঁন বলতে চেয়োছলেন। 

কিন্তু, আত্মসংবম, ক্লেশ, সাঁহফুতো ও পরোপকার বৃত্ত যতাঁদন না 

জাগ্রত হয়, ততাঁদন রন্াচর্ধ ররতের আঁধকার জম্মে না। 

আধবিতের প্রাচীন খাঁষগণ সংযম, সাঁহফ্তা ও পরোপকার বের 

্বায়ী 'মানবমনের ক্রীমক বিকাশের জন্য জীবনকে চার ভাগে ভাগ কয়ে, 
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প্রথম ভাগ রহ্গচর্য ব্রতের দ্বারা আত্মার চরম উৎকর্ষ সাধনের নিেশ 

দয়োছিলেন। জীবঙ্গতকে সম্বোধন করে তাঁরা বলোছিলেন, হে জীব, 

তুমি গরীবের কুঁটিরে বা রাজপ্রাসাদে যেখানেই জন্মগ্রহণ কর না কেন, 

যাঁদ তৃমি রহ্মচর্যের ভিতর 'দিয়ে তোমার সবল শরীর, দীর্ঘ জীবন. সংযত 

মন ও হীন্দ্রয়াদদ্বারা তোমার দেহমনকে পাঁবন্র করতে না পার. তাহলে 

জীবনে কোন বৃহৎ কাজের আঁধকার? হতে পারবে না। তোমার এই 
সূন্দর দেহটিকে যাঁদ ব্র্ষগর্ষের দ্বারা পাবির দেবমান্দিরে পাঁরিণত করতে না 

পার, তা হলে জলবুদব্দের মত ভরসার সংসাবে বারবার যাতায়াতই সার 

হবে। 

অনেকেই সম্ন্যাসর্ূত অবলম্বন করে ব্রহ্মচারী নাম ধারণ করেন। কিন্তু 
প্রকৃত মতে আচরণশণল ব্রহ্মচারী খুবই 'বিরল। ধ্যান, ধারণা, স্মরণ, 

মনন ও 'নাদধ্যাসনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচারীকে আচরণশীল হতে হয়। 

নিজ জাীবনচযার মধ্য দিয়ে ব্রচর্য্জে সার্থক রূপদান করতে হয়। প্রাচীন 
আর্ধ খাঁষদের যুগেও জাঢরণশশল ব্ক্গচারীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। তাই 
খাঁষদের গৃহে রক্ষচারীর পূজা অননষ্ঠত হত। 

ত্িকালদশী রক্গজ্জ লোকনাথ বাবা ছিলেন আচরণশীল রক্সাচারী । 

বাবা লোকনাথ 'ছিলেন তাঁর নামের যথার্থ আঁধকারী হয়ে তাঁর নামের 

তাৎপর্যাটকে মাণ্ডত করে তোলেন তাঁর জীবনে । যোদন তাঁর নাম লোক- 

নাথ রাখা হয়, সোঁদন কে জানত, এই শিশু লোকনাথ ভাঁবষ্যতে একদিন 

তাঁর নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সকল লোকের নাথ, পাতঞ্জলের ঈম্বর, 

সাংখ্যের পৃরুষ, বেদান্তের ব্রহ্গ ও গীতার শ্রীভগবান হয়ে দাঁড়াবেন! 
"লোকনাথ" নামটির তাৎপর্য বুঝতে হলে আগে লোক শব্দের অর্থ 

জানতে হবে। লোক বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি, দেবলোক, সর্ষ- 

লোক, চম্দ্রলোক, রঙ্গলোক ইত্যাদি । 

গৃকম্ছু আচার্ধ শঙ্কর লোক শব্দের অর্থ নির্পণ করে বলেছেন, 

ভগবানের ঈক্ষণে যা সম্ট হয়েছে অথাৎ ভগবানের ঈক্ষণে বা দ্টতে যা 
প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশিত বস্তুর মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করে 'নিজ নিজ 
কর্মফম ভোগ কার, তারই নাম লোক। যেমন চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবাঁ, বায়ু 

ইত্যাদ ভগবানের ঈক্ষণে চির প্রকাশিত । আর শ্রাণজগং তাতে সচ্ছন্দে 
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নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করছে--এই হলো লোক। আর নাথ শব্দের 
অর্থ হলো ঈশ্বর ৷ মহাষোগা ব্রন্মজ্ঞান৭, ব্রন্মভূত পরমপনরুষ বাবা লোক: 

নাথ ছিলেন সেই লোকেরই অধন*বর । 

বফুপুরাণে “বাসুদেব শব্দাটর অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । 

অথাৎ বিশ্বের সমস্ত অণু পরমণুতে ধান প্রবেশশীল, যাঁর অণ:শীন্তর 

প্রভাবে পৃথিবী ভাসমান, এই বিশ্বের বুকে বর্তমান প্রাতাঁটি বস্তুর অন্তরে 

অনঃশান্তর্পে প্রাবষ্ট থেকে প্রাতিটি বস্তুকে সাকিয় করে রেখেছেন, তিনিই 

বাসুদেব । 

আত্মতত্ব সম্বন্ধে স্হৃলজ্ঞান অন্প আয়াসেই উদয় হয় জীবের মনে: 
কচ্তু বিষয়ে 'বতৃষ্ণা বা বৈরাগ্যজ্ঞান না হলে প্রকৃত বা বিশহদ্ধ জ্ঞান হয় না। 

ভোগে ও অন:রাগে যাঁর জ্ঞানশান্ত প্রাতহত না হয়, তানিই প্রকৃত জ্ঞানী । 

ভোগ বিষয়ে যান উদাসীন, যশ বা সংনামে যাঁর আসান্ত নেই, িতানিই 

জীবন্ম,ন্ত পুরুষ । 
জীবকে প্রথমে নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে হবে। নিঙ্কাম কর্ম করতে 

করতে ভীন্তর ভাব উদয় হবে মনে। নিজ্কাম কর্মের সোপান আঁতক্রম 

করতে না পারলে ভগবানের প্রাতি ভান্তশ্রদ্ধা জাগবে না। শুধু জ্ঞান্র 

দ্বারা কিছু হবে না। নিম্কাম কর্ম ও ভান্তহশন যে জ্ঞান তাস্হূল অহং 

ভন্তান। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, আম লোক শিক্ষা ও লোকাঁহতের জন্য 

কর্ম করে থাঁক।. 

মনোনবৃত্তি ও মনোজয় দ্বারা চিন্তকে বিশহদ্ধ ও জ্ঞানকে নিতকাম ও 
নির্মল করে তুলতে হলে সং সঙ্গ, সৎ কর্মের অনুষ্ঠান ও শাম্্রানুশীলন 
করতে হবে। ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে সৎ কর্মের অনুষ্ঠান 

করতে করতে 'আঁম যা বরাছি তা রক্গই করছেন+_এই অভ্যাস পাকা হয়ে 

স্বভাবে পাঁরণত হবে। একমান্র তখনই জীব হয়ে উঠবে প্রকৃত জ্ঞানী । 
প্রকৃত জ্ঞানী ভগবৎ সন্তা হতে অভিন্ন। তখন সেই জ্ঞানী সাধক রর 

ধবাত্মিক দৃ্টির দ্বারা সাধনদুলভ পরমপন্র:ষকে জানতে পরে. 
তা জানতে পারলেই সাধক মহাত্মার পায়ে উন্নত হয়। তখন;তার্ রাই 
ষে সারা বি-বজগতে পাঁরব্যাপ্ত এই জ্ঞান তার হয়। 

.প্ই জ্ঞান হাজার হাজার সাধকের মধ্যে একজনের হয় কি.না সন্দেহ! 
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সাধকের এই অবস্হাকে জ্ঞানপাৃর্বিকা ভান্ত বলে। এই পথে অল্তঃকরণ 

দ্ধ হলে সমস্তই বাসংবেব-_এই জ্ঞান হয়। তখন সাধক বাসৃদেবের মত 

অণু পরমাণু হয়ে প্রাতাট জীবের মন্তরে অনপ্রাবন্ট হয়ে জীবকে 

নিয়ান্ঘিত করতে পারেন। তখন তানই হয়ে ওঠেন জগতের প্রভু, তিনিই 
হয়ে ওঠেন বাসুদেব । 

একাধারে জ্ঞান, কর্ম ও ভান্তযোগে সিদ্ধ বাবা লোকনাথ ব্ুন্গচার" 

ছিলেন এমনই এক সাধক । 

টু 

পরম পুরুষ বাবা লোকনাথ একাঁদন মহাত্সা বিজয়কৃ গোস্বামণীকে 

বলেছিলেন, হারে প্রাণকৃষ্, আমাকে আরও একশো বছর নিম্ন ভীমতে 
অপেক্ষা করতে হবে। 

সোঁদন বারদণীর আশ্রমে প্রভৃপার্দ বিজয়কৃষ্ণ বাবাকে দর্শন করতে এসে- 
ছিল্লেন। কথাপ্রসঙ্গে বাবা লোকন।থ এই কথা বললে বিজয়কৃষ্ণ তার 

উত্তরে বলোৌছলেন, একশো বছর অপেক্ষা করার কি দরকার? এখন চলে 

যান। একশো বছর পর না হয় আবার আসবেন। 

বাবা তখন বললেন, তাই হবে রে। অশ্পাঁদনের মধ্যেই সূর্ধদেবকে 

বলে দেব, আমি সূর্ধরশিম অবলম্বন করে ১৯শে জ্যৈন্ঠ চলে যাব! 

মহাপ,রুষের কথার ব্যাতক্লম হবে না ভেবে বিজয়কুষ্ণ তখন অনুরোধের 

সুরে বলেছিলেন, আপাঁন ত সকল প্রাণীকে এত ভালবাসেন। 'কিকরে 
তাদের ছেড়ে চলে যাবেন ? 

তখন বাবা বলেছিলেন, তোরা ভাঁবস না। আম চলে গেলেও প্রাতাঁট 

প্রাণীর দেহে সক্ষম দেহে অব্হান করব। যখনই তোরা আমাকে ভাবাঁব, 

আমি তোদের রক্ষা করব। 

ঠিক, যেন বাসুদেব, কটস্হ ব্রঙ্গ। যে কটস্হ শান্ত অথাৎ ব্র্গশান্তর 

প্রভাবে সারা বিশবজগৎ প্রাণবন্ত, বাবা লোকনাথ ছিলেন সেই শাস্তভৃত এক 
বিরাট সম্তা। [তিনি যেন ছিলেন সমস্ত প্রাণীর প্রাণকেন্দ্র ঘাঁর প্রাতাঁট 
কমে” "চিন্তায়, ভাবে, ভাষায় ও হঙ্গতে ঈশ্বরের স্বরুপতন্ব আশ্চর্যভাবে 
প্রকাশিত য় ।. .তিনি তাই বলোছলেন, তোরা আমাকে মানুষ ভেবে ভেকে, 
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মাঁট করালি। 

ব্রাাণের তিনাঁট চক্রু। প্রথমাঁট হলো জ্যোতিশ্ক্র, দ্বিতীয় কৃষচন্র ও 

তৃতীয় নক্ষত্রচকু । রঙ্গের এই ?িতনাঁট চক্র মধ্যে তান জ্বলন্ত গোলক । 

এই 'ীরিচক্রপুভাবে সারা 'বি*বকে তাঁর সুন্দর ও আনন্দঘন মনে হত। 

তারপর অন্তরে ষখন কোট সূর্যের রূপ উপভাঁসত হয়, তখন সারা 

পবশ্বই রক্মময় দর্শন হয়। যে মহাপ্রুষের কটস্হ রূপ সূর্ধস্বরূপ, 
1তাঁনই নিজের মধ্যে ন্লিভূবন দর্শন করতে পারেন । 

বাবা লোকনাথ ছিলেন ন্রিভুবনদর্শ মহাপুরুষ । চিক যেন 

বাসদদেবের মত । 

লোকনাথবাবা একবার বলোছলেন, ভগবানের সঙ্গে আমার দেখা হয়াঁন। 

আম দৌখ শুধু আমাকে, আমি জেনোছ নিজেকে । 

ণকন্ত এই আম কে? কোন 'আম'কে নিজের মধ্যে দেখোছিলেন বাবা 

ধলাকনাথ ? 

সাধারণ মান্ষে নিজের দেহকেই আঁম' ভাবে । কিন্তু বাবা লোকনাথ 

তাঁর আম বা আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে তার মধ্যে সৌরজগৎ ও 
€ ধৃন্রভুবনকে নিজের দেহের মধ্যে দেখোছলেন। 

অনেকে মনে ভাবতে পারেন, 1বরাট ব্রন্গ, তিভূবন ও সৌরজগং করে 

একটি দেহ ও আত্মার মধ্যে আবদ্ধ হতে পারে ? 
?কন্ত এ প্রশ্নের উত্তরে প্রণ্ন করতে হয়, করে স্বয়ং ভগবান বাসুদেব 

গর্ভস্হ অবস্হায় কংসের কারাগারে বন্দী হতে পারেন 2 সাময়িকভাবে 
হলেও ফিকরে সূর্যের জগত্্রকাশক শীন্ত সামান্য মেঘের মধ্যে অবরদ্ষ্ধ 

হতে পারে? 

কংস হলো সাক্ষাৎ অহঙ্কার । দেবকী দৈব শাস্ত বা আদ্যাশান্ত আর 

বস£দেবপন্ত্র বাসুদেব স্বয়ং ভগবান। মোহের বশে অহংবোধাচ্ছনন কংস 

টিলা রারাররাডোরারারোরার সাগর হলেন 
দৈবশান্ত দেবকণ ও স্বয়ং ভগবান ? 
ইভের নিলেরমহোও মাকে মাঝে তা মহনের সর 

রর | 

*'বৈদের প্রথম ভাগে আছে ব্ক্মীবদ্যা । টি 
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বিদ্যার দ্বারা বিশ্বের মূল শীন্তকে যোগের মাধ্যমে মর্তামানুষ আকষ'ণ করে 

ণনজ মনের মধ্যে স্হাতিশীল করে রাখতে পারেন ৷ যোগীগণ যার সাহাযে; 

মোক্ষলাভ করতে পারেন, যে আঁবনাশী শান্ত বিশ্বের সমস্ত প্রাণণর 

অন্তরে সতত বদামান রয়েছে, সেই শান্তিই হলো ব্রঙ্গাবিদ্যা । 

মহাযোগী লোকনাথ ছিলেন সেই ব্র্গশন্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার আঁধকারা ! 

পাঁথবীতে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি-এই তিন দেবতা ব্রন্মের আদ 

সংষ্ট। আগুর বংশে ব্রাহ্মণ, সের বংশে সূ্বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ও চন্দ্র- 

বংশে চন্দ্বংশীয় ক্ষান্িয়গণ জন্মগ্রহণ করেন, আকাশ যেমন সারা বিশ্বময় 

ব্যাপ্ত, তেমান সূর্ধ, চন্দ্র, আগ সারা বি“ববনাণ্ডে বাপ্ত। 

সমস্ত বিশ্বে অতীতে যা কিছু ছিল, বতমানে বা কিছ; আছে এবং 

ভাঁবষ্যতে যা কিছ? থাকবে, সেই সব কিছুর মূলী ভুত তেজশান্ত হলো 

আগ্ব। সূর্য বিশ্বের প্রাণময় শান্ত আর চন্দ্র মনোময় শান্ত । এই [তন 
শান্তর শীন্ততেই বিশ্বজগৎ প্রাণবন্ত । 

শ্রদীততে বলা হয়েছে, আঁগ্বর পূর্ণ তেজ হতে ব্রাহ্মণের সৃঙ্টি। সূর্য 

ও চন্দ্র হতে ক্ষা্নয়ের জল্ম। এই পাাঁথবা নানাপ্রকার তেজোময় পদার্থ 
হতে সৃষ্ট হয়েছে । পৃথিবীর সমস্ত তেজের মূলে আছে আবার আগ । 
সেই আঁগ্ুর মূলীভূত তেজ 'িনয়ে আগ্মির অংশে রান্মাণের জন্ম হয়। 

গুণভেদে আঁগ্ব শ্রধানতঃ কালাগু ও বজ্ঞাগু এই দুইভাগে বিভন্ত। 

ব্রাহ্মণ কালা্ির উপাসনা করে দিক ও দেশ অথাৎ প্রাণ ও মন প্রথমেই জয় 

করোছিল। কিন্তু ক্ষান্রয় ক্ষণদ্হায়ী বজ্ঞাগুর উপাসনা দ্বারা দিক ও দেশ 
জয় করার চেন্টা করে । আত্মা বিশ্বব্যাপী । দক ও দেশ আত্ম।র আভরণ। 

'কিম্তু কামনা বা জয়ের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আত্মার আভরণে যে ক্ষত সাঁষ্ট 
হয়, সেই ক্ষত হতেই ক্ষত্রিয়ের জন্ম হয়। 

ব্রাহ্মণ কালাগ্ির উপাসনার দ্বারা অতাঁত বর্তমান, ভাবষ্যতের উধের্ 
উঠতে পেরেছেন । এইভাবে কালাগ্ির উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মণ নিকালদর্শ 
হতে পেরেছেন । বাবা লোকনাথ ব্রদ্মচারী ছিলেন সেই ন্রিকালদর্শ ব্রাহ্মণ । 
আগুর পূর্ণ তেজ নিয়ে আগুর অংশে তাঁর জন্ম হয়। 

সে বাণ প্রজাপাত ব্রহ্মার পূর্ণ তেজ ও পর্ণ শান্ত নিয়ে জীবের 
কল্যাণের জন্য মানুষের সাথী হয়ে মাটির পৃঁথকীতে নেমে আসেন! 
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মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে বাস করে পাঁথবীকে দান করেন শান্তি ও 

অমৃত । 

আঁগ্ুবংশীয় ব্রাহ্মণ আর প্রজাপাত ব্রন্গা আভন্ন ৷ আগ্রবংশীয় ব্রাহ্মণের 

আধ্যাআক সম্পদ হলো অমোঘবাক। তাঁর বাক্য কখনো ব্যর্থ হয় না। 

তান যা বলবেন তা হবেই। 'বি"ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সষ্টি অচল 

হয়ে যেতে পারে, তাঁর কথা ব্যর্থ হবে না। মানুষ ত দূরের কথা, শীল্তধর 

দেবতারা পর্যন্ত তাঁর কথা লঙ্ঘন করতে পারেন না। তাঁরাও সে বাক্যের 

বশীভূত । বশ্বের সব বস্তুর মূলীভূত যে তেজশীন্ত আঁশ্ন, সেই আঁগ্নর 

তেজ ব্রাহ্মণের বাক্যের আকাশে প্রকাশত হয়ে কাজ করে। সেতেজ 

প্রজাপাত ব্রহ্মার তেজ বিশেষ। দে তেজ লঙ্ঘন করবার সাধ্য কারো 

নৈই । 

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন অমোঘ্বাক 'সদ্ধবাক অগ্নিবংশী় ব্রান্মণ | 

বাবা লোকনাথ যখন বয়সে বালক ছিলেন, তখন তাঁদের কচুয়া গ্রামে একবার 
ঘোর অনাবৃষ্টি শুর? হয়। সারা অণুলে জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। 

চাষের কাজ সব বধ থাকে । পানীয় জলেরও অভাব দেখা দেয় । একাঁদন 

বালক লোকনাথ বাবাকে বিপশ্ব দেখে বলেন, “বাবা তুমি ভেবো না। 

আমাদের বাঁড়র 'শবালঙ্গের মাথায় জল ঢাললেই বৃন্টি হবে । সঙ্গে সঙ্গে 
তান গ্রামবাসখদের ডেকে শিবের মাথায় জল ঢালতে বলেন। তিনি নিজে 
জল ঢালার পর গ্রামের সকলে একে একে জল ঢালতে থাকে শিবলিঙ্গের 
মাথায় । কিছ.ক্ষণের মধ্যেই আকাশে মেঘ দেখা যায় এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়। 

সোঁদন বালক লোকনাথের এশা শান্ত দেখে বিস্ময়ে আঁভভূত হয়ে যায় 
গ্রামবাসীরা । 

রামায়ণের বিভাণ্ডক ধাধর পুরন ধব্যশঙ্গের মধ্যে এই শান্তর গাঁরচয় 
পাওয়া যায়। রাজা লোমপাদের অঙ্গরাজ্যে একবার ঘোর অনাবস্টি ও 

দুভির্ষ দেখা দেয় এবং দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে । তখন ব্রাহ্মণদের 
পরামর্শে রাজা কৌশলে খষ/শ্ঙ্গ মনকে আনিয়েছিলেন। . মহাতেজা 
ধাষাশন্গ রাজ্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্ট শুরু হয়। খধ্যশ:ঙ্গ ছিলেন 

আম্নর অংশপদ্ভূত মহাতেজা ব্রাহ্মণ। বাবা লোকনাথ . রক্গচারীও 

ছলেন ঠিক তেমনই আঁশ্নসভূত এক মহাতেজস্বী ব্রাক্ষণ। 
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বাবা লোকনাথ একাঁদন এক ভস্তকে বসোছলেন, আরে, আম যে 

চতুভূ্জ। 
তাঁর কথা শুনে মহাত্মা বজয়কৃ্ণ ব লাছলেন, আপাঁন এত পেচাল ও 

গভীরের কথা বলেন যে, সাধারণ লোকে তা বুঝতেই পারে না। 
তখন বাবা বলেছিলেন, আমি ত ঠিকই বাঁলরে। কিন্ত লোকে যাঁদ 

তা বুঝতে না পারে তা আমি ক করতে পাঁর। 

এ কথার মধ্য দিয়ে বাবা লোকনাথ বনতে চেয়েছেন, চতুবেদের যে মূল 
1জঁনস, তাই ত আমি। 

সামবেদে ও ছান্দোগ্য ইউপাঁনষদে একাট মহাবাক্য লেখা আছে । তা 

লো তিত্ুমাপ' অথাৎ তুমি সেই র্র্দ হও । খগ্বেদের এতরেয় ব্রাহ্মণে 

নছে প্রজ্ঞানং ব্র্ধ' অথ ব্র্ধা প্রজ্ঞনস্বরূপ ' বৃহদারণ্যক উপাঁনষদে 
ছে অহং ব্রক্মপ্মী অথাৎ আম রঙ্গ স্বরূপ | 

বাবা লোকনাথ 'ছলেন সে প্রজ্ঞ'নময় বুদুস্পর্প। তিনি বারবার 

ভন্তদের কাছে বলে ষেছেন, আম গীতায় বার্ণত সেই পরমাতআ্মা, আমিই 

বঙ্গ । আম চর্ুবেদের উধে+ বলেই আমি চতুভূজ। 

1তাঁন ছিলেন খগ্বেদের হোত, সামবেদের উদগান্র' ধজ/বেদের অধবর্ষয 
এবং মথব বেদের যজ্দ্রেয বাণ । 

বেৰ শ্রীত ও স্মগৃতর. ভিতর দিয়ে ব্রহ্মর যে সব প্রমাণ 'নর্ণয় করা 

হয়েছে, সেই সব অন্রান্ত প্রমাণ মৃত” হয়ে ওঠে বাবা লোকনাথের মধ্যে। 

অনেকে বলতে পারেন, যার রূপ নেই, আকার নেই, সেই নিরাকার 

ব্রন্মের সাকার দেহে আঁধম্ঠান কি সম্ভব ? 

1কন্হু শ্বৈতাশ্বেতর উপানষদে বলা হয়েছে, সেই এক ব্রহ্ম সর্ব রূপে 

রূপায়ত, সর্ব গুণে গুনান্ঘিত, বিম্বের সর্ কল্যাণে কল্যাণান্বিত। 
আমার্দের দ্খে দুঃাঁথত, সর্ব পাপে পাপয্স্ত। বর্গ এত আকারে 

আকারিত যে তা নির্ণয় করা অসাধ্য । এই জনাই ব্লনুকে নিরাকার বলা হয়। 
আঁগুর দাহকাশীন্ত, বায়দর সশর্শগুণ, শীতের শৈতাভাব- প্াথবীর সমচ্ত 
কিছুর মধ্যে নি্লপ্রভাবে লিপ্ত হয়ে আছেন 'তান। 

শ্ীমদভাগবতের একাঁট শোকে বলা হয়েছে, ভান্তসহকারে পদ্মনাভ 
নারায়ণের চরণপদ্ম সেবাদ্বারা গুণকর্মজাঁনত 'চিন্তমন ধ্বংস হয়। তখন 
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ণনর্মল চক্ষুর নিকট সূর্ধ প্রকাশের মত আত্মতত্বের উপলব্ধি হয়। 

বাবা লোকনাথের এই আত্মতত্ত্ের উপলাব্ধ হয়েছিল বলেই তিনি বলতে 

পেয়োছিলেন, আমি নিজেকে জেনেছি । 

এই নিজেকে দেখাই হলো আত্মদর্শন, নিজেকে জানাই হলো আত্মজ্ঞান। 
নিজেকে জেনোছিলেন বলেই তিনি নিজেকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখো ছলেন। 

নিজ সত্তাকে অখণ্ড বিশ্বসন্তায় বিলীন করে 'দিয়ে সারা বিমব আঁমিময়' 

দেখেছিলেন । 
তাই বাবা লোকনাথ বলোছলেন, প্রাতিটি প্রাণশর মধ্যে সূক্ষমরভাবে 

আমিই বর্তমান। যখনই বিপদে পড়বে আমাকে স্মরণ করো । আমি 

রক্ষা করব। 

ঈশোপাঁনষদের একাঁট শ্রেকে আছে, বিশ্বের সমদয় বন্তু যান নিজ 

আত্মাতে দেখেন এবং সমহ্দয় কতুকে বান আত্মা বলে দর্শন করেন, তান 

কখনো কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না। 

এইভাবে আত্মদর্শন করোছিলেন বলেই বাবা লোকনাথের কোন জীবের 

প্রাত দ্বৈতভাব ছিল না। সবাইকে সমভাবে দর্শন করতেন । তান ছিলেন 

সমদর্শনের মূর্ত প্রতদ্ক। তান পশ7, পাঁখ, পি“পড়ে, কট পতঙ্গ বাঘ, 

সাপ- সব কিছুকে সমানভাবে আত্মজ্ঞানে দর্শন করতেন । 

সর্বভূতে পাঁরব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ বাবা লোকনাথ বলোছিলেন, 'যাঁন 

স্বীয় আত্মায় “স্বকে দেখেনানি অথ সর্বভূতে নিজের আত্মা দর্শন করতে 
পারেনান, শুধু কর্মের অনুষ্ঠান করেই নিজেকে ধন্য মনে করেন, তান 

[দনের পর দিন অন্ধকারে ডুবে থাকেন। 
[তান আরও বলেছিলেন, যারা আমার পথের পাঁথক নয়, তারা ষত 

বড় সাধক বা তপস্বীই হোক, আম তাদের শিশ; মনে কার । 

বাবা লোকনাথ ব্রন্গচারী 'ছিলেন সচ্চিদানন্দ পরমাতআ্মা। বে পরমাত্মা 
থেকে সমস্ত কিছ জ্ঞাত হয়, সমস্ত কিছুর মধ্যে যান ব্যাপ্ত ও বিরাঁজত 

আছেন: সেই পরমাত্মাকে 'তাঁন জেনোৌছলেন। তাই তান বলতে পেরে- 
ছিলেন, আম ছিলাম, আম আছ, আম থাকব। | 

মিখন তান নিজেকে বুঝতে পারেন, নিজের আত্মাকে দর্শন করেন 

তখন 'তাঁন'খলেন, 'আমি আছি, তখন তান হন সৎ। খন তান নিজের 
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মধ্যে সৈই আত্মার স্বর্পকে জানতে পারেন, তখন হন 15ং। সেই আত্মার 
স্বরৃপ উপলাব্ধ অল্তঃকরণে ও দেহের প্রাতাট অণু পরমাণুতে যখন এক 
ব্য রসানুভাীতর:পে ছাঁড়য়ে পড়ে, তখন তান হন আনন্দ। 

তাই লোকনাথবাবা বলতেন, আম সচ্চদানজ্দ পুরুষ, আম সেই 

পরমাত্মা। শ্রহাত যোগীদের এই পরমাত্মভাবকে বলেছে. বৃহঃ অর্থাৎ 

রকন্ষের স্বরূপ । 

গীতায় শ্রীভগবান অজর্নকে যা বলো হলেন, বাবা লোকনাথ রক্গাচারীও 

ভন্তদের তাই বলতেন । ভগবান কৃষ্ণ বলোছিলেন, আমার উপর সর্বতো- 
ভাবে নির্ভরশীল হও । আমাতে মন প্রাণ সমর্পণ করে আমাকে ভীঁন্তভরে 
ভজনা করে যাও । তুমি যখন যেকোন কমের অনুষ্ঠান করবে, আমিই 
তার উপলক্ষ এই জ্বানে আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করো । তাতে যেন 

ফলাকাঙ্ক্ষা কদাচ না থাকে । এইরূপ কর্মের জন্য আম প্রাতিজ্জা করে 

বলছ, আমি তোমাকে রক্ষা করব। সমস্ত দ্বৈতভাব ত্যাগ্গ করে অদ্বৈত 

ভাবের মন নিয়ে আমার শরণাগত হও । আমার উপর নিভ'রশীল হও, 

আঁম তোমাদের সমস্ত পাপ হতে রক্ষা করব। 

বাবা লোকনাথও তেমানি ভন্তুদের বলতেন, তোরা তোদের সব কিছ 

আমাকে সমর্পণ করে 'ন্কামভাবে কাজ করে যাঁব। মনে ভাবাব তোদের 

সবকছু আমার। কোন ফলের প্রত্যাশা করাঁব না। 1বপদে পড়লে 

আমাকে স্মরণ করাব। আম তোদের রক্ষা করব। 

গু 

ত্যাগ ও তপস্যার মূর্ত প্রতীক পরমপুরঃষ ব্রক্গচারী বাবা লোকনাথ 

নিজে আজল্ম ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হলেও কোন সন্াসী সম্প্রদায় সৃষ্টি 

করলেন না। তান গৃহস্হ মানুষদের দীক্ষা ও ভাগবত জীবন দান করে 
বুবিয়ে দিলেন, ঈশ্বরদর্শন কেবল গৃহত্যাগনী সম্্যাসীদের একচেটিয়া অধি- 

কারের বস্তু নয়, সদগুরুর কৃপা হলে আত সাধারণ পাপী তাপী গৃহা 

ব্যান্তওসর্বত্যাগণ লম্ব্যাসীর, থেকে উদ্ধ'তর যোগাসাদ্ধি ও অধ্যাত্বশান্ত গৃহে 
থেকে সাধন। করেই লাভ করতে পারে ।..গৃহস্হ আল্লমের সংসারঘস্ত কত 

, রোল 
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সংসারণ 'বিষয্লাসন্ত মানুষ মাল্েরই একটি বদ্ধমূল ধারথা_-তারা পাপী, 

সুতরাং তাদের পক্ষে তগবজ্ভান্ত বা উধবতর অধ্যাত্ম চেতনা বা আধ্যাতুক 

শান্বলাভ সপ্তব নয়। সর্বত্যাগণ সন্ব]াসী ছাড়া ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বরকৃপা- 

লাভ হয় না। !কল্তু এই ধারণা যে ভুল, গাঁতান্প ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা স্পন্ট 

ভাষায় বলে দিয়েছেন । আর বাবা লোকনাথ তাঁর এই ধরনের লীলার দ্বারা 

সে কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছেন । গঁতায় সে কথাটি হলো । 

আপ চেৎ.সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্য ব্যবাসতো 'হ সঃ ॥ গাঁতা ৯৩০ 

অথাৎ যাঁদ অত্যন্ত দুরাচার ব্যান্তও অননাচিত্ত হয়ে আমাকে ভজনা 
কয়ে, তাহলে তাকে সাধু বলে মনে করা উঁচত। কারণ সে উত্তম স্হর- 

বুদ্ধি সম্পন্ন । 

বাবা লোকনাথ সুরথনাথের মত আরও অনেক দ:রাচার ব্যান্তর সবপাপ 

হরণ করে তাঁদের সাধনজশীবন দান করে ব্রহ্ষচারীতে র:পান্তাঁরত করেন। 

সদগুরুর কৃপা ও আশীবদি লাভ করে স:রথনাথ গৃহের মধ্যে থেকেই 

ধায় জীবনে প্রবেশ করে গোরক বসন ও কৌপাীন ধারণ করেছিলেন । 

সমস্ত মোহাম্ধকার আতক্রম করে আলোকময় অধ্যাতরাজ্যে উন্নত করে- 

ছিলেন নিজেকে । যোগ সাধনাতেও উচ্চতর অবন্হা প্রাপ্ত হন 'তাঁন। তাঁর: 
সাধনভজন দেখে এবং তাঁর অধ্যাত্বশীন্তর পাঁরচয় পেয়ে বহ? উচ্চাঁশাক্ষিত 

ব্যস্ত আত্মসমর্পণ করেন তাঁর কাছে । স:রথনাথও তাঁদের দণক্ষাদান করে 

কৃতার্থ করেন । 

অবশেষে ১৩২৯ সনের ৪ঠা পৌষ তাঁরখে দুই স্তী ও মাতাকে বত্মান 

রেখে স্বেচ্ছায় মরদেহ.ত্যাগ করেন সংরথনাথ। 

গু ৫ 

বিক্রমপুর বেজগাঁও নিরাসী যাঁমনীকূমার মতুখোপাগ়্যায় সাধক.বংশেই 

[তাস জন্মগ্রহণ. করোছলেন। সেকালে অর্থাৎ ব্রাটশ আমলে বেজগাঁও এর 

মূনসী ধাঁড়র বেশ নামভাক ছিল । সেই বাঁড়ব এবং সেই. বংশের পন 

ছিলেন মাঁসিনীকুমার দেবশমাঁ। তাঁর রাঁচিত- ধ্মসার, লংগ্রহ, হতে 

বংশের ধারাবাহক বিবরণ জানা বায়। 4,8৩০ 
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যাঁমনীকুমারের 'িতামহরা ছিলেন আট ভাই এবং একানবতাঁ 

পারবারে বাস করে দয়া ও দান ধর্মের মধ্য দয়ে সারা অগুলে বিশেষ 

খ্যাতলাভ করেন। বেজগাঁওয়ে তাঁদের বসতবাঁড় আজও মুনসীবাঁড় বলে 

পাঁরাঁচত। তাঁরা সকলেই 'ছিলেন ধর্মপরারণ। যাঁমনীকুমারের ?পতামহ 
গৌরাীনাথের এক ভাই কাশীনাথের স্ত্রী মহামায়া দেবী স্বামীর মৃত্যুতে 

সহমরণে প্রাণাবসর্জন 'দয়োছিলেন। সেই চিতার উপর একাঁট মঠ নামত 

হয়ে তাঁর সৈই কীর্তির কথা ঘোষণা করে যুগ যুগ ধরে । 

গৌরীনাথের একমানর পূর্ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ষামন 

কুমারের পিতা । গোপালচন্দ্র অত্যন্ত ধাঁর্মক ও মাতভন্ত ছলেন। তান 

যাঁদ কোনাদন সংসারের কাজকর্মের জন্য গ্হদেবতার পুজা না করতে 

পারতেন, তাহলে তিনি তাঁর মায়ের চরণে ফুলচন্দন 'দয়ে মাতাকে প্জা 

করতেন এবং মাতৃ পূজাকেই দেবতাপূজা বলে গণ্য করতেন। তিনি 

কাশীধামে সঙ্জানে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর ধর্মপ্রাণ মাতা বেজগাঁওয়ের 

বাড়তে জে ব:স স্বামীর দেহত্যাগের বয় জানতে পারেন। তিনি 

পরাঁদন সকালে বাঁড়র সকলকে বলেন, আম গতকাল বিধবা হয়োছ । 

যাঁমনীকৃমার বারদণর ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার নাম শুনেই তাঁর ভন্ত 

হয়ে ওঠেন। একদিন তান রজনী ব্রঙ্গচারশীর সঙ্গে লোকনাথবাবাকে 
প্রথম দর্শন করার জন্য বারদীর আশ্রমে গিয়োছলেন। 

সোৌদন রক্ষচারী বাবার সঙ্গে যাঁমনধকুমারের প্রশ্বোন্তরের মধ্য গদয়ে 

ধর্মীববয়ে ষে আলোচনা হয়োছল, যাঁমনীকুমার তা সব তার ধর্মসার 
সংগ্রহে লেখেন। এই সব আলোচনা ধর্মজগতে ও অধ্যাত্বসাধনার ক্ষেত্রে 
এক অমূল্য সম্পদ । 

ধাঁমনীকুমার বাবা লোকনাথকে প্রশ্ন করেন, তাপ শন্দের অর্থ কি ? 
বাবা উত্তর করেন, সুখে অথবা দুঃখে, জয় অথবা পরাজয়ে মনে ষে 

অবস্হা হয়। তাই তাপ +- র 

যাঁমনীকুমার প্রশ্থ 'করেন, আপনার মতে আম যা ইচ্ছা কাঁর তাই 
করব_একথা যাঁদ সত্য হয় তাহলে চার, পরদার গমন প্রভাতি উৎকট 
পাপকার্যও ত আম করতে পার ৷ 3 

- শ্লারা উন্ধরে কললেন, তুম তা করতে পার না, করতে টিন 
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তা করতে পারবে না। উন্নত 'বচারবৃদ্ধির দ্বারা জীব বতই শ্রেষ্ঠতা লাভ 

করে ততই সমাজে নিকৃষ্ট বঙ্গে গণ্য কোন কাজ সে আর করতে পারে না। 

করলে তার তাপ লাগবে । আগে তা করলেও সে আর তা করতে পারবে 

না। যার কাজ শেষ হয়ে গেছে, সে আর তা করতে পারে না। তুমি আর 

হাঁটুতে ভর করে হামাগ্যাঁড় দিয়ে হাটতে পারবে না। 

এবার ষাঁমনীকুমার প্রশব করলেন, পাপ কাকে বলে ? 

বাবা বললেন, যাতে তাপ লাগে । সে তাপ তোমার নিজেরও হতে 

পারে। তোমার সমাজেরও হতে পারে । যে কাঞ্জদ্বারা তুম নিজেকে ও 

সম(জকে তাপগ্রদ্ত করো, তাই পাপ কাজ । 

যামনীকুমার প্রশ্ন করলেন, আমার মাথার ব্যথায় আম তাপগ্রস্ত 

হলাম । তাহলে মাথাব্যথায়ও গক পাপ হলো ? 

বাবা তখন বললেন, মাথা কি? কার মাথা ? বেদনা ক? কে বেদনা 

বোধ করে 2 এই সব বিষয় আলোচনা করে দেখবে আঁবদ্যা অথাৎ মনেতেই 

বেদনার উৎপান্ত, 'স্হিতি, লয়। তখন বুঝতে পারবে, যেখানে আঁবদ্যা, 

সেখানেই পাপ এবং সেইখানেই তাপ। বিদ্যায় পাপ বা তাপ কিছুই 
থাকে না। 

যাঁমনীকুমার বললেন, আচ্ছা বাবা, তাপশন্য তকোন কিছুই দৌখ 
না। 

বাবা বললেন, ঠিক কথা । একথা জেনে যে কাজ করে সেই ব্যান্তই 
মুন্ত। গছ পাঁরমাণ তাপ ছাড়া কোন কাজই হয়না: কিছু পারমাণ 

তাপ ছাড়া ঈশ্বরও স্ষ্ট করেন না। 

যাঁমিনীকুমার বললেন, ঈশবর তাপ ছাড়া কিছু সৃম্টি করেন না-- 
এ কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না। 

বাবা বললেন, আঁবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই তাপের কারগ। আবার অবিদ্যা 
ছাড়া কোন কাজই হয় না। সুতরাং ঈশবরও আবদ্যার সাহাষ্য ছাড়া কোন 
সংন্টিকার্থই করতে পারেন না.। কিছ পাঁরমাণ তাপ সব কাজের মধ্যেই 
আছে। , 

_ এর পর যামিনীকুমার প্রশ্ন করলেন, গর কে ? 
কজ্ধাবা উত্তর করছেন, মানুষ যেখানে ঠৈকে, সেখানেই লেখে । বার আদর্শ 

্ঃ 
-্দ 
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অনুসরণ করে শিক্ষা পাও 'তানই গুরু । 

যাঁমনীকুমার আবার প্রশ্ন করলেন, গুরুকে সবদা স্মরণ করবে. এর 
অর্থ ক ? 

বাবা উত্তরে বললেন, গ:রএকে স্মরণ করবে মানে গুরুর আদেশ স্মরণ 
করবে । গুরুর আদেশই গুরু 

যাঁমনীকুমার প্রশ্ন করলেন, গুরুর আদেশ যাঁদ গুরু হয়, তবে তাঁর 

দেহকে অনাদর করতে পাঁর। 
বাবা বললেন, না গঙ্গাজলের পান্রকে লোকে আদর করে । 

যামিনীকৃমার প্রশ্ব করলেন, গুরুর চরণ ধরবে এর অর্থ কি 2 

বাবা বললেন, গুরুর আচরণ করবে । অর্থাৎ গুরু যে আচরণের দ্বারা 

[শবত্ব লাভ করেছেন, তার অনুরত্প আচরণ করবে। 

যাঁমনীকুমার আবার প্রশু করলেন, গুরুকে আসন বসন দেবেন একথার 

অর্থ কি? 

বাবা বললেন, গুরুকে আসন দেওয়ার অথ হলো, তাঁর আদেশ হৃদয়ে 

ধারণ করবে। বসন দেওয়ার অর্থ হলো, তাঁর আদেশকে আচ্ছাদন দান 
করবে। অথাৎ অভস্ত নাস্তিকদের কাছে তাঁর আদেশ প্রকাশ করবে না। 

যাঁমিনপকৃমার প্রশ্ন করলেন, গুরুবং গুরুপন্রেষ: এর অক ? 
বাবা উত্তর করলেন, গুরুর মত যোগ্য যে গুরুর পত্র পৌন্াদ, তাদের 

গুরুর মত ভান্ত করবে! 

গুরুর পুল কে? গুরুপনত্র মূর্খ হলে যাঁদ তাকে ভান্ত করতে না 

পার তাহলে কি দোষ হয় ? 

বাবা উত্তর করলেন, গুরুর ওরসজাত পূল্ন অথবা গুরুর উপদেশে 

পাঁরচালিত হয়ে ষার জ্ঞান জন্মেছে । আর 'যাঁদ' শব্দ সংশয়াত্ক ৷ গুর:- 
পন্রকেতুমি ভাঁন্ত করতে পার কিনা দেখ। না পারলে লোক দেখানো ভান্ত 
করলে তাতে লাভ না হয়ে ক্ষাতি হবে। 

আবার প্রশ, গুরু শিষ্ের কি করেন ? ূ 

বাবা উত্তর করলেন, গুরু জ্ঞানর্প অঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানান্ধ শিষ্ের 

ত্জানচক্ষ: উল্মখীলিত করেন। আমি কে, আমার কর্ম কি, আম কোথা 

থেকে এসোৌছ, কোথায় বাব, সৃষ্টিকৌশল 'কি- এই সমস্ত বাঝয়ে 'দিয়ে 
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গুরু জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন। 

গুরুগ্ণীতাতে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান লেখার কারণ কি 

বাবার উত্তর, গুরু অনন্ত, ধ্যানও অনন্ত। 

জীবের বন্ধন এবং মান্তির কারণ কি ? 

বাবা বললেন একই কারণ মায়া । 

আম বদ্ধ না মুক্ত কিসে বুঝব ? 

বাবার উত্তর, তাপই তার পরীক্ষার স্হল। যখন তোমার কিছুতেই ॥ 
তাপ লাগবে না, খন সুখে বা দুঃখে, মানে অপমানে, শীতে বা গ্রীজ্মে 

একই অবস্হায় থাকবে তখনই বুঝবে তুম মনত । 

তাপ লাগবার কারণ ক ? 

বাবা বললেন, কামনাই তাদের কারণ। যার কামনা নেই, তার তাপও 

নেই। 

সন্ন্যাস ভাল অবস্হা ক নাঃ 
হ্যাঁ, ভাল অবস্হা । 

সন্ধ্যাস কাকে বলে ? 
বাবা বললেন, কার্য পাঁরত্যাগ ও কার্য করা- এই উভয়কেই যে একই 

অবস্হা মনে করে, সে-ই টনি অলসতা হেতু কার্ধ পাঁরত্যাগকে সন্যান 

বলেনা। 

এই সংসারে ব্রিবিধ তাপ ক 2 
বাবা বললেন, এই সংসার 'ন্রীবধ তাপে পূর্ণ । বাকাবাণ, 1বত্তাবচ্ছেদ 

বাণ, বঞ্ধ্াীবচ্ছেদ বাণ_-এই ?তনাঁট বান ন্িবধ তাপ। এই তনাঁট বাণ বা 

তাপ ধান সহ্য করতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করতে পারেন । 

যাঁমনীকুমার তখন প্রশ্ন করলেন, তবে কি আপনি এই সমস্ত তাপের 

মধ্যে থাকাই শ্রেয় মনে করেন 2 | ক ূ ৃ 

বাবা বললেন, হ্যাঁ, তাই মনে কর। কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই 
শ্রেয়। 

তোপের ক কোন উপকারতা আছে ? : 

ক্লাবা উত্তর করলেন, নীরা বরন আদ ওসাতকে 

| দেখ ৮. 
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প্রহলাদ ও সীতার কথা ি বললেন বুঝলাম না। 

বাবা বললেন, অবতার কেন, !ক উদ্দেশ্যে হয়, তা বোঝ । ভগবান ধর্ম 

রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এবং নিজে সেই ধর্ম আচরণ 
করে জীবকে শিক্ষা দেন। 

যামিনীকৃমার বললেন, প্রহলাদকে ভগবানকে পাবার জন্য কত উৎকট 
বিপদই না সহ্য করতে হয়োছিল। 

বাবা বললেন, হাঁ” তা সত্য। কিন্তু তারা কখনও নষ্ট হয়ান শত 
তাপের মধ্যে । এত উৎকট তাপেও আঁগু পরণক্ষার সময় আগ অনমানও 

গ্বেশ করতে পারল সাঁতার দেহে! স্বয়ং হার এসে সীতা এবং প্রহ্লাদকে 
কোলে তুলে নিয়ে রক্ষা করলেন। 

যামিনকৃমার আবার প্রমন করলেন, আপনার চেচ্টা বা ভাবনা নেই 

কৈন 2 

বাবা বললেন, কারণ আম জ্ঞানধ, তাঁম অজ্ঞান । আম জান, আম 

এখানে কাউকে খেতে দিই না। ভাগ্যে যার আহার্য আছে, সে আহার 

পায়। যার নেই সে আহার পায়না। তাতে আমার কোন তাপ নেই। 

গার তোমার ভয় মাছে? তুমি তোমার আশ্রিতদের খেতে দিতে না পারলে 

সমাজের লোকে তোমাকে 'নল্দা করবে । আমার সে ভয় নেই। 

যামনীকুমার এবার প্রন করলেন, ধর্ম ক 2 

বাবা বললেন, সতত, রজঃ, তমঃ--এই 'তিন গুণের যে কম" তাই ধর্ন। 

সত্ব গুণের লক্ষণ কি ? | 

বাবা বললেন, প্রকৃত রাহ্মণের লক্ষণই সতত গুণের লক্ষণ । অথাৎ সম, 

দম, তপঃ শোঁচ ইত্যাদ। রজঃ গণের লক্ষণ হলো, দান, এ*ব্য” বাঁরত্ব 

ইত্যাঁদ আর তমঃ গুণের লক্ষণ হলো, হিংসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, দীর্ঘসূর্তা 

ইত্যাদি । 
'যামিনীকুমার প্রন্ন করলেন এই সমস্ত গুণ চিন্তা করলে আমাদের কি 

উপকর্দী:ছবে ? 

বাবা বললেন, সযোদয়ে যেমন অঙ্ধকার দূর হয়ে বায়, গৃহস্হ জাগলে 

যেমন- চোর পালার, তেমনি বারবার এই সব গণের িল্তা করলে নিকৃষ্ট 
কর্মগ্ীল পালয়ে যাবে । তখন এই দেহ হয়ে' উঠবে দেবমান্দর। পরে 



২৮২ পরমপন্রুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী 

ব্হ্ধশান্ত তোমার মধ্যে জাগ্রত হলে তৃমি ব্রাহ্মণ হবে। 

দেহ ও মনকে পাঁবনত্র রাখবার 'ক কোন উপায় আছে 2 
বাধা বললেন, হ্যাঁ আছে । সাত্বক আহারে দেহ পাঁবন্র হয় আর বাসনা 

ত্যাগে মন পাঁবন্ন হয় । এইভাবে যখন তোমার দেহ ও মন পাবিত্ন হবে, 

তখন বুঝে হার কেমন । তখন জানবে হরি তোমার কে। 

যাঁমনসকুমার আবার প্র*ন করলেন, রন্গশান্ত অসার হদয় অধিকার করবে 

- এর অর্থ ক? 

বাবা বললেন, কেন, মহাম্টমীর দন কালশপূজা হয় । সেই কালী মার্ত 

[ক দেখান ? 

হ্যাঁ দেখোছ। ত।তে কি বঝলাম ? 

বাবা বললেন, সেই কালাই রক্মশীন্ত । শবের হৃদয় অধিকার করে 

রয়েছেন । 

শবকে? 
বাবা বললেন, তাম যাকে শব বলে জান 

শব ত মৃতদেহকে বলে। 

বাবা বললেন, তাই শিবকে শব বলে। 

শব ত মতুযুগ্জয়। তবে তাকে শব বলে কেন ? 
বাবা বললেন, যে কারণে শিব মতুঃঞজয়, সেই কারণেই শব. 

সেই কারণ 'কি তা বুঝলাম না। 

বাবা বললেন, সেই কারণ হচ্ছে বাসনা ত্যাগ । বাসনা ত্যাগ হলেই 

জীবের অমরত্ব লাভ হয়। তার আর তখন মৃত্যু থাকে না। কামনা বাসনা 

না থাকলে আত্মব্দ্ধ বা অহংবোধ থাকে না। তখন কোন কার্য তার 

কর্তৃত্ব হচ্ছে বলে মনে হয় না। কারণ তার কোন বকর্তত্বাভমান থাকে 

না। এই অবচ্হায় জীব সংসারের সব কাজ করে যান, অথচ আসলে 

[তান কছুই করেন না। ভোগবাসনার অভাবে জীব তখন মতবৎ সংসারে 

ণবচরণ করেন । বাসনাশূন্য হলেই জীবের জীবত্ব শেষ হয়ে যায় এ্ববং - 

জীব তখন শিবত্ব লাভ করেন। অথাৎ তার জাবভাব ব্রহ্ষসন্তার বিলশন 

হয়ে ধায়। সেই অবস্হায় ইচ্ছাময়ী বর্দগান্ত কালীরূপে শবদেহ আকার 
করে: থাবেল।।: তখন মনেই. শব শরীর আশ্রয় 'করে সবন্ট,চ্হাতি,লক 
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ইত্যাঁদ করে থাকেন। এইভাবে ভগবানের ফড়েম্বর্যষশালী শান্ত গুন- 
সম্পর হলে শব শিব নামে কথিত হয়। 

যাঁমনীকুমার তখন প্রশ্ন করলেন, তবে! কি আমার বাসনা ত্যাগ হলে 
হৃদয়ে কালীমর্তর আ'বিভাব হবে 2 

বাবা বললেন, সাধকানাং 1হতাথয়ি ব্রহ্মনো রূপকজপনম অথাৎ সাধকের 

1হতের জন্যই বক্গরূপ পাঁরগ্রহ করেন । তোমার হিতের জন্য তোমাকে 
বুঝিয়ে দেবার জন্যই এঁ কালীমার্তর আবভবি। 

যাঁমনীকৃমার এবার প্রশ্ন করলেন, সাধক কয় শ্রেণীতে বিভন্ত 2 

বাবা উত্তর করলেন. সাধক চার শ্রেণীতে বিভস্ত- জ্ঞানী যোগণ, ভন্ত ও 

কম । 

চার শ্রেণীর সাধনপ্রণালীর মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে ? 

বাবা বললেন, হ্যাঁ, আছে । জ্ঞানীর সাধন হলো সৎসঙ্গ, দান, বিচার 

ও সন্তোষ । যোগীর সাধন হলো, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করা 

অথবা কুলকুণ্ডালনী শীস্তকে পরম শিবেতে লন করা অথবা রাধাকৃষ্ণের 

মিলন করা। ভক্কের সাধন হলো, সম্পূর্ণ নিহ্কামভাবে ভগবানের আত্মবৎ 

পূজা ও সেবা করা । কম বা কর্ম ষোগনর সাধন হলো, দান, যজ্ঞ, প্রভীত 

[ংসারিক কাজকর্ম অনাসন্তভাবে করা । এই চার রকমের সাধনপ্রণালী 
বললাম বটে, কল্ত সব সাধকই বিচার করে কর্ম করতে করতে বাসনাশন্য 

হয়ে মস্ত হবে। 

এর পরের প্রশ্ন হলো সং সঙ্গের ফলক ? 

বাবা বললেন, গঙ্গাস্বান ও 'বাঁভন্ন তঈর্থ ভ্রমণে যে ফল হয়, সাধুসঙ্গে 

সেই ফল হয়। সাধুদর্শনমান্রেই জীবের সকল পাপ, তাপ ও দৈন্য হরণ 
করেন। তাই সাধসঙ্গের গণ ও মাহমা অনন্ত। 

দানের উপকারিতা 'কি 2. 

বাবা বললেন, দান উদারতা ও বৈরাগ্য এনে দেয় । 

[ব্চারে লাভ কিঃ. 

বাবা বললেন, 'ব্ারে আত্ম অনাত্ম বোধ হয়, নিত্য-আনত্য বিবেক 
জদ্াম্স। . নিভ্যানিত্য বিবেক জল্মালে বিশন্দ্ধ বৈরাগ্যের উৎপাত হয় এব 

জীব শিব হয়।.. 
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সল্তোষ কিভাবে সাধন করতে হয় ? 
বাবা বললেন, সাংসাঁরক 'বাভন্ন অবস্হার মধ্যেও চেজ্টা করে মনকে 

তুষ্ট রাখাই হলো সন্তোষ সাধনের উপায়। 
ভগবান ধর্ম রক্ষার জন্য যুগে ধুগে অবতীর্ণ হন। এখানে ষূগ কথার 

র্থ ক ? 

বাবা বললেন, কোন এক কাধের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এক যুগ হয়। 

বাল্য, যৌবন, বার্ধক্যও এক একাঁট যুগ । যূগ মানে সময় জানবে। 

যাঁমনশকুমার বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভগবান ধম 

রক্ষার জন্য রাম, কৃষ্ণ ইত্যাঁদ রৃপে সত্য, নেতা, দ্বাপর ও কাঁলতে 

জন্মগ্রহণ করেন এটা বুঝলাম। শকল্তু কোন মানুষের জীবনে বালো, 

যৌবনে, বাধক্যে ভগবান তিন চার রূপে অবতীর্ণ হন-এর অর্থ 

বনবলাম না। 

বাবা বললেন, অবতারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অসঃর নিপাত করা । 

তোমার হৃদয়ে জ্ঞানরপ ভগবান অবতীর্ণ হয়ে তোমার অজ্ঞানর্প অস.রকে 

যুগে যুগে বিনষ্ট করেন। যখন যে কাছে তোমার মধ্যে অধর্মরূপ অসুর 

প্রবল হয়ে ওণে, জ্তানের আবিভাবেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তা সে যৌবনে 
বা বার্ধক্যে যখনই হোক নাকেন। এইভাবে ভগবান তন চার, 'ক পাঁচ 

সাতবারও এক জীবনে অবতীর্ণ হতে পারেন। আবার একজনের পাঁচ 

সাত জন্মের পরেও জ্ঞানব্যাপণ ভগবান অবতীর্ণ হতে পারেন । 

যাঁমনণীকৃমার আবার প্রশ্ন করলেন, একবার যার জীবনে ভগবান 

অবতীর্ণ হন, সে চিরকালের জন্য মনন্ত হয় না কেন। 

বাবা তার উত্তরে বললেন, ভোগ পূর্ণ না হলে প্রারধ্ধ কর্ম ক্ষয় হয় না। 

আর গারব্ধ ক্ষয় না হলে জীব সম্পূর্ণর্পে মবূন্ত হয় না। তাছাড়া জীবকে 

একেবারেই মস্ত করে দলে ভগবানের স্টি কোশলও থাকে ন্য। 

প্রারব্ধ কর্ম কাকে বলে? | 

বাব। বললেন, শাম্তুকারেরা বাণের সঙ্গে প্রারব্ধ করের তুলনা করেছেন । 

বাণ. যেমন. একবার ধনুক থেকে ছেড়ে দলে কতরি আর কোন কর্তৃত্ব থাকে 

না, তাআপন' গাঁতবেগে যেখানে সেখানে গিয়ে পাঁতিত হয়, জাবের প্রারধ্থ 
কম"ও তেমান । কর্ম একবার করা হয়ে গেলে তার ফলের উপর কতারি. 
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কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তার ফল ভোগ করতেই হবে । একজন্মে ত! 

ভোগ না হলে জন্মান্তরেও তা ভোগ করতে হবে ভোগ শেষ না হওয়া 

পর্ষ্ত কতার মযন্ত নেই৷ 
যাঁমনীকুমার বললেন, এতে পাঁরশ্কার বুঝলাম না। 

বাধা বললেন. ছোটবেলায় পড়োছিস ত, জন্মকালে ষচ্চী যার ললাটে 
যা গলখে দিয়েছেন, তা হার; হর, ব্ললাও খণ্ডাতে পারেন না। অথাৎ যা 
যা কর্ম 'নীর্দন্ট হয়েছে, তাকে তা করতেই হবে? একেই বলে ভাগা বা 

প্রার্ধ। এই কারণেই কারো জিবনে ভগবান জ্ঞানরূপে কয়েকবার 

আঁবভূত হলেও প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হলে জীব মত হয় না। আবার 
এই ভোগ শেষ হলে জীব একবারেও মুক্ত হতে পারে। 

অবশেষে এই সব প্রশ্রোত্তরের মাধ্যমে বাবার কথামত শুনে যাঁমনী- 

কুমারের ধর্ম [বষয়ে নব সংশর দ.রীভূত হয়ে গেল চিরতরে । এক 

জ্যোতির্ময় সত্য ও নির্মল জ্ঞানের আলো জহলে উঠল তাঁর অজ্ঞানান্ধ 
চিত্তে । নিত্য-আঁনত্য ঈববেকবোধে উদ্দশীপত হয়ে উঠল তরি জীবনচৈতন্য । 

তাঁকে দীক্ষাদানের পর বাবা বললেন, শিষ্ের অর্থনাশকারী গুরু 

অনেক পাওয়া যায়। াকন্ত শিষ্যের ভবদখ নাশকারী গুরু অতাব 

দুলভি। 

শুধু যাঁমনীকুমার নয়, উপাস্হত সকল শিষ্যদের শনয়ে বাবা উপদেশ 

দিলেন, মৌচাক হতে মধু সংগ্রহ করতে হলে মৌমাছ সাঁরয়ে মধুকুণ্ড 

লাভ করতে হয়। তেমীন আমার সংক্ষ৮য আদেশ বুঝতে বা গ্রহণ করতে 
হলে প্রথমে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা প্রভীতর ভিতর 'দিয়ে হিংসা, 
দ্বে, কামনা ও বাসনার্পী মৌমাছুগযীলকে সরাতে পারলেই তোমরা 

আমার সক্ষম আদেশ ধরবার আঁধকারা হবে। 

বাবা আরও উপদেশ দিলেন, মানুষের ধর্মপথের সবচেয়ে বড় অন্তরায় 

হলো অহঞ্কার। ভগবানে ভীঁন্ত রেখে নিজেকে ভগবানের দান বলে মনে 

করাব। তাহলেই তোর অহঙ্কার ক্ষয় হয়ে যাবে। অহঞ্কার ক্ষয় হলে: 

মোহনাশ হবে। মোহনাশ হলেই চিত্তশর্ণদ্ধ ঘটবে । 'চিত্তশদাদ্ধ ঘটলেই: 
আত্মজ্ঞান ও পরমার্থজ্ঞান হবে। তাহলেই জীবন্মৃন্তি ঘটবে । 
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গু 

সৌঁদন বারদশর আশ্রমে বাবা লোকনাথকে দর্শন করে ও তাঁর কথামৃত 

শুনে এক অপ্ার্৫ঘব তৃপ্ত ও আনন্দ লাভ করেন যামিনীকুমার। বাঁড়তে 

ফিরে মাকে বলেন, মা, বারদশীর ব্রক্ষচারীর মত তুম আমাকে ভালবাসতে 

“পারবে না। 

মা তখন জিজ্ঞাসা করলেন, রন্মচারী কেমন ? 

যামিনীকুমার বললেন, মূর্তমান গীতা, জীবন্তগনতা দেখে এসোছি। 

যামিনীকৃমার সোঁদন বুঝতে পারেন, তাঁর গ:রহর্দেব সাধারণ সাধক নন, 

শতাঁন মহাসৃর্ষ। সব বেদবেদান্ত সবধর্ম সর্বভাব মূর্ত হয়ে রয়েছে 
তাঁর মধ্যে। তান আরও বুঝতে পারেন. তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে বোঝা 

সন্তব নয়। 

জগদ-গুর লোকনাথবাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরণে নিজেকে 

সমর্পণ করেন সর্বতোভাবে। তাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করামান্র তাঁর মহান 

স্বরূপের ছোঁয়া পেয়ে যান। 

বাবা লোকনাথও পরমসেেহে শরণাগতকে সাধন জগতের দুলভ বস্তু 

দীক্ষা দান করে তাঁর মধ্যে সন্টারত করেন তাঁর কৃপা ও অধ্যাত্মশান্ত । 
যাঁমিন্সকূমার বাবা লোকনাথের কৃপাধন্য হয়ে তাঁর সম্বন্ধে লেখেন, 

ব্্গচারীবাবা প্রত্যক্ষবাদণ ছিলেম। তান বলতেন, তুমি যা অনুভব করতে 
পারানি, তা কাউকে বলবে না। 

একাদন তান গুরুর কার্য ি তা বোঝাবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় 

অবলম্বন করলেন । সৌদন তাঁর আহারের পর আমাকে ডাকলেন । তারপর 

আমার সঙ্গে একপান্লে আহার করতে লাগলেন। তাঁর আদেশর্ুমে আমিও 

তাঁর সঙ্গে ভোজন করতে লাগলাম । তান আমার মূখে অন্ন তুলে দিতে 
লাগলেন আর আ'ম 'চাবয়ে খেতে লাগলাম। 

একসময় তান আমাকে প্রশ্থ করলেন, তুমি দি করছ ? 
আমি তখন উত্তর করলাম, আপাঁন আমার মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন আর 

আম তা 'চাবয়ে খাঁচ্ছ। | 

এই কথা শুনে বাবা বললেন, গর? 'শিষ্ের এই পর্যন্তিই করেন। তিনি 
ুশষ্ের মুখে খাবার উঠিয়ে দেন, শিষ্য তা চিবিয়ে উদরস্হ করবে। 
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বাবার এই কথাগ:ীল গুরুতত্রের সার । শুধু তাই নয়, বাবা লোক- 
নাথ কত সহজ ভাবে তাঁর শিষ্যদের গঃরুতত্ আত্মতত্ শিক্ষা দিতেন, এই 

কথাগুলি তার অপরূপ দণ্টান্ত । 

এই ঘটনার দ্বারা আরও বোঝা যায়, স্নেহবংসল এক 'পিতৃভাব ছিল 

তাঁর শিষ/দের মধ্যে । তান একবার আহার করার পর কখনো আর আহার 

করতেন না। কিন্তু সৌদন শব্য যাঁমনীর প্রাতি স্নেহবশতঃ তাঁর 

স্বাভাঁবক আচরণ লঙ্ঘন করে আহারের পর আবার তাঁকে নিয়ে আহার 

করতে লাগলেন । এক পান্রে আর তাঁর মুখে আহারের প্রাতিটি গ্রাস তুলে 
দিতে লাগলেন। সত্যই ধন্য যামিনীকুমার। তিনি পর্ণরগ্গ বাবা 

লোকনাথের সঙ্গে একপান্রে আহার করে বাবার বে দুলভ কৃপাপ্রসাদ লাভ 

করেন, সেই কৃপপ্রসাদের বলেই ?তাঁন আমাদের কাছে 'দিয়ে গেছেন বাবার 
অপ কথামত । 

সন্ব্যাসস রামকুমার চক্রবত+ও বাবা লোকনাথের এক স্বেহ ও কৃপাধন্য 

শিষ্য । রামকুমার বারদী গ্রামের আঁত পাঁরচিত এক পুরোহিতের বাড়তে 
বাস করতেন। তিনি ছিলেন ধাঁর, 'স্হির ও শান্তস্বভাব। শাস্রজ্ঞান ও 

সদাচাররতের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণোচিত গুণগযীল বিকশিত হয় তাঁর মধ্যে । 

বাবা লোকনাথ যখন বারদীর আশ্রমে প্রথম আসেন, তখন রামকুমার 
গৃহস্হ আশ্রমে থেকে সবেমান্র মধ্যবয়স আঁতক্রম করেছেন। কিন্তু তখনো 
তাঁর সদগুরু লাভ হয়ান। 

অথচ তানি তখন বুঝতে পারেননি, তাঁর সদ-গুরু সবেমার হিমালয় 

থেকে নেমে এসে তাঁরই ঘরের কাছে আঙন পেতে বমেছেন। একদিন 
সেই সদগুরুর কপালাভে অসংখ্য মানুষের মত তিনিও ধন্য হবেন। 

অবশেষে একাঁদন বারদীর আশ্রমে এসে উপাস্হত হলেন রামকুমার । 

বাবার দর্শনমান্েই জেগে ওঠে জগ্মান্তরের সেই সংস্কার। ত্যাগ ও 

বৈরাগ্যের এক আঁনিকারণীয় আকাঞঙ্কা অনুভব করতে থাকেন অল্তরে | 

গৃহস্হ জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে গিয়ে উদার উন্মন্ত প্রীতির 
কোলে বসে সাধনা করার ইচ্ছা জাগে মনে। 

রামকুমারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে গরু ভগবান গাঙ্গংলগকে 
শচনে নিতে বিলম্ব হয় না, জন্মাজ্তরের প্রাতশ্রীতবন্ধ কথা মনে পড়ে যায় 
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বাবার । তান ত তাঁর গুরু ভগবানের আশাতেই এতাঁদন বসে আছেন এই 
বারদীর আশ্রমে । শুক জ্ঞানমার্গের মধ্যে সদগুরুর কৃপা দ্বারা ভান্তরস 

"সাত করে কর্ম যোগে পারচালিত করতে হবে তাঁকে । তান ত গুরুর 

দেহত্যাগের সময় এই প্রাতশ্র2াতিই তাঁকে 'দয়োছলেন কাশনধামে ! 

আজ সেই প্রাতশ্রাত পালনের অপূর্ব সুখোগ এসেছে । তাই রাম- 

কুমারর:পী ভগবান গাঙ্গুলীর মধ্যে তার গুরুসুলভ অধ্যাত্মশান্ত সন্টার 

করে জ্ঞান ও ভান্তর এক অপূব সংযোগ ঘটালেন তাঁর মধ্যে । 

এঁদকে রামকুমারও এক অমোঘ আকর্ষণের টানে প্রায়ই ছঃটে আসতে 

থাকেন বারদীর আশ্রমে । বাবাও গোপনে তাঁকে ধোগসাধনার কত গৃহ্য 
পদ্ধাত বলে দেন। শাখয়ে দেন যত্র করে। গঃগ্তভাবে তাই অনুশীলন 

করে যেতে থাকেন রামকুমার | 

এইভাবে 'িছ্যীদ্দন চলার পর একাদন রামকুমারকে কাছে ডাকলেন বাব 

লোকনাথ । তারপর তাঁকে দীক্ষা দান করলেন। সেই সঙ্গে আদেশ করলেন, 

তাঁকে এবার গৃহত্যাগগ করে পাঁররাজক সন্নযাসীর জবন যাপন করতে 
হবে। 

দেহধারণের প্রারব্ধ সংস্কার এবং পূর্বজীবনের সাধনার ভুলত্রাটিকে 

সংশোধনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ও পরিব্াজনের আদেশ দেন বাবা 

আর মাথা পেতে সে আদেশ গ্রহণ করেন শিষ্য রামকুমার । 
গরুর কৃপাশান্তর বলে বলীয়ান হয়ে গৃহত্যাগ করলেন রামকুমায়। 

সন্ব্যাসীর বেশে পাঁররাজনে বার হবার সময় বাবা তাঁকে বললেন, রাম, সময় 

হল্লেই আমি তোমায় কাছে ডেকে নেব। যখনই আমাকে স্মরণ করবে, 
আমাকে কাছে পাবে । 

দরর্ঘকাল পর বাবা লোকনাথের মহাসমাধির আগের দিন সম্যাসী 

রামকুর্মার সহসা আর্বভূত হন বারদ্ীর আশ্রমে । বাবার আদেশে রাম" 
কুমারই তাঁর মরদেহের আগ সংস্কার ও মহখা্বি করেন। 

এর পর রামকুমার বারদণ ত্যাগ করে কাশীধামে চলে যান। . ব্রহ্মচারণ 

বাবার পরমভন্ত গৃহীসাধক 'নিশিকান্ত বস মশায় তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, 

শ্রিপুরা জেলার 1ব্দ্যাকউ আশ্রমের আতবদ্ধ অমরচন্দ্র ভট্টাচার্ষের কাছে 
গাদনেছেন, কিভাবে রাম়কুমার রাবার সৃক্ষয আদেশ পেয়ে দু থেকে তাঁর, 
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মহাসমাধির ঠিক আগের দিন আশ্রমে এসে উপাঁস্হত হন এবং তার দেহ 
ত্আগের পর মখাপ্সি করেন এবং পরে কাশীধামে গিয়ে মাঁণকার্ণকা ঘাটে 

যোগাসনে বসে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। 

বাবা লোকনাথের গরু ভগবান গাঙ্গুলীই যে এ জীবনে রামকুমার 
চকুবতাঁ” সেকথা বাবাই নিজমুখে একাঁদন স্বীকার করেন ভন্তদের 
কাছে। 

এ বিষয়ে পূর্ণ বিবরণাঁট 'নাঁশকান্ত বসু মশাই তাঁর ডায়েরীতে খে 
যান। 

নাঁশকান্ত বস; যখন বারদীতে ডান্তাঁর করতেন তথন তান নারিচ্দা- 
বাসী রমণী দাসের সঙ্গে পারচিত হন। রমণীমোহন বাবার এক পরম ভন্ত 

ছিলেন । একাঁদন 'তনি বাবার এক দৈব লীলার কথা ব্যস্ত করেন 'নাঁশকান্ত 
বাবুর কাছে। 

একবার রমণীমোহনের নয় বছরের এক পত্র দূরারোগ্য ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হয়। লোকনাথবাবার কৃপায় সে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে 

রক্ষা পায়। প্রাণরক্ষা পাওয়ার পর ছেলোট তার রোগগ্রস্ত অকন্হায় 

আঁভজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে । সৈ বলে, একাঁদন সে অচেতন অবস্হায় 
। ছিল তখন বাবা লোকনাথ, ভগবান গাঙ্গুলী ও বেণী মাধবের সঙ্গে তার দেহে 

ভর করে কথা বলেন। ছেলোঁটি অচেতন অবদ্হাতেই বলে, বাব লোকনাথ 

এসেছেন, ভগবান গাঙ্গলী এসেছেন। 

1কল্তু চেতনা 'ফরে পাওয়ার পর সে সব কথা ভুলে যায় ছেলোট । 

তার কথা থেকে. উপাস্হত সকলের মনে সন্দেহ জাগে, বাবা লোকনাথের 

গুরু ভগবান গাঙ্গুলী অনেক কাল আগে দেহত্যাগ করা সর্তেও কি 

করে, কি বেশে এসেছেন 2 এই ভগবান গাঙ্গুলী এ জীবনে কে হয়েছেন 2 

পরে এ বিষয়ে বাবা লোকনাথকে প্রশ্ন করা হয়। তখন 'তাঁন এ 

প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তাঁর পূর্ব জন্মের গুরু ভগবান গাঙ্গুলী এ জন্মে 

বারদীর শ্্রীরামকুগার চক্রবতাঁ। তাঁর উদ্ধারের জন্যই 'তনি বারদীতে 

এসেছেন এবং এতাঁদন অবস্হান করছেন । 
4 

লোকলাথ-- ৯৯ 
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তত 

বাবা লোকনাথ ছিলেন স্বয়ং দেবাঁদদেব মহাদেব । কৈলাস থেকে 

অবতরণ করে বারদী নামে সাধারণ সামান্য একটি গ্রামের ভূমিকে পাঁরণত 

করেন এক পাঁবন্র মহাতীর্ে। কত পাপী তাপী যে তাঁর দব্য স্পর্শে 

মৃন্ত পায়, কত আর্ত জীব উদ্ধার পেয়ে নতুন জীবন লাভ করে, কত 

মুমন্য্য যোগী ও সাধক পায় তাদের সাঁঠক সাধনপথের সন্ধান, সে লব 

কথ। বাবার প্রত্যক্ষদর্শ' ভন্তদের আঁভক্্রতা থেকে পাওয়া যায় । 

বারদীনবাসী রামরতন চক্রবতণ কানাই কাঁবরাজ নামে পাঁরচিত 

ছিলেন। সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ 'হসাবে খ্যাত ছিল রামরতনের । 

জানকীনাথ নামে তাঁর একাঁট মান্ন পুন্ন ছিল। এই জানকীনাথই পরে 

জানকীণ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন। 
পতামাতার অপার স্নেহে লালিত পালিত হয়ে শৈশব, বাল্য ও 

কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন জানকীনাথ। 

এই সময় একবার কালাজবরে আক্রান্ত হন জানকঈীনাথ । দিনে দিনে 
রোগ বেড়ে ষায়। ডান্তার কাবরাজের সব চেষ্টাই বাথ হয় একে একে । 

এদিকে জানকীনাথ ছিলেন বাবা লোকনাথের পূর্ব 'নার্দন্ট লালা- 

পার্ষদ। অন্তরঙ্গ পার্ধদকে কাছে টেনে আনার এক অপূর্ণ লীলা রচনা 
করেন বাবা নিজে । র 

কালাজবরে ভুগে ভুগে জানকীনাথের রোগজীর্ণ ও শদর্ণ দেহাটিতে 
কোনমতে গ্রাণাট টিকে থাকে । একমান্র পত্র সন্তানের অকালে প্রাণ- 
[বয়োগের সম্ভাবনা দেখে উদ্মাদের মত হয়ে যান পিতামাতা । 

তখন ভক্ত রামরতন বুঝতে পারেন, তাঁর এই ঘোর বিপদে বাব লোক- 
নাথের শরণাগত হওয়াই একমান্র উপায়। এই ভেবে মৃতপ্রায় সন্তানকে 
নিয়ে একাঁদন বারদীর আশ্রমে গেলেন বাবা লোকনাথের কাছে। বাবার চরণে 

সপে দেন সন্তানকে । 

রামরতন বাবাকে বললেন, বাবা, আমার একান্ত প্রাণাপ্রয় সম্তানের 
প্রাণ আপাঁনই রক্ষা করতে পারেন। আপনার অহৈতুক কৃপাই আমার 
একমাত্র তশ্রয়। তাই আপনার চরণে আমার সচ্তানের প্রাণভিক্ষা চাই ! 
আপাঁন আমাকে রক্ষা করুন । 



পরমপুরুষ শ্রীশ্লীলোকনাথ রহ্মাচারণ ২৯১ 

শরণাগত বংসল বাবা লোকনাথ সব কথা শুনে বললেন, ওকে আশ্রমে 
রেথে বা। 

পরাঁদন বাবা জানকীকে আদেশ করলেন, আশ্রমের পূর্ব দিকের পূকুর 
থেকে জল তুলে এনে আশ্রমের সেবায় লেগে যা। 

অথচ জানকীনাথ উত্থানশাস্তরাহত | 'বন্দুমানও বল নেই তাঁর আঁচ্হ- 

চর্মসার দেহে । পুকুর থেকে জল আনা তদ্রের কথা, পুকুরঘাটে 

যাবারই তাঁর ক্ষমতা নেই। 
ণকল্তু ক আশ্চর্য! বাবা লোকনাথ আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা 

শীন্ত সণ্টারত হয় জানকীনাথের দেহে । তান তৎক্ষণাৎ পুকুরঘাটে জল 
আনতে চলে গেলেন অবললারুমে । তারপর সেই জল এনে আশ্রমের 
সেবার কাজে লেগে গেলেন। বাবার আদেশমত দনের পর দিন এইভাবে 

জল এনে এনে আশ্রমসেবা করে যেতে লাগলেন জানকীনাথ । এই সেবার 
'ফলে বাবার কৃপাশীবাদ বার্ধত হয় জানকীনাথের উপর। 

কর্ম যোগ শুর হয়ে যায় জানকীনাথের জীবনে । গুরুর নিত্য চরণ 

সেবাই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় কাজ। এইভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর 
কবল থেকে মনীন্ত পেয়ে ধীরে ধারে সহম্হ হয়ে ওঠেন জানকী। 

ছেলে সস্হ হয়েছে শুনে ছেলেকে ঘরে 'ফারিয়ে নেবার জন্য, আশ্রমে 
ছুটে আসেন জানকণর মা। 

জানকীকে মার আদেশ পালন করতে নির্দেশ দেন বাবা লোকনাথ । 

ণিকল্তুসে আদেশ পালন করতে পারেন না জানকী। জল্মান্তরের শহদ্ধ 

সংস্কার জেগে ওঠে তাঁর মনে। 

জানকী বাবা লোকনাথকে বলেন, আমার ত বাঁচার কোন আশাই ছিল 

1ছল না। কেবল আপনার কৃপায় বেচে উঠোছ । তাই এ দেহের উপর আর 
কারো কোন আঁধকার নেই । এ দেহ কেবল আপনার সেবা, পূজা ও সাধন 
ভজনের জন্যই উৎসর্গ করোছ । সংসারে আর আম ফিরে যাব না। 

গকল্ভু এই রুথায় মায়ের প্রাণ কেদে ওঠে । একমান্ পূত্রসম্তানের 

মায়া তান ফিছতেই কাটাতে পারেন না। তাই সন্তানকে থরে 'ফিরে 
যাবার জন্য চোখে জল নিয়ে বারবার অনুনয় বিনয় করেন মা। কিন্তু 
তাঁর সিদ্ধান্ত ও সংকন্দপে অটল থেকে যান জানকী। 



হ্ং পরপর আন্রালে বল দে 

অবশেষে পরের গুরভান্ত ও বৈরাগ্যের কাছে হার'মানতে বাধ্য হন 
মা। প্রাণদাতা বাবা লোকনাথের চরণাশ্রয়ে প্রকে চিরাদনের মত হরখে 
একাকী ঘরে 'ফিয়ে যান তিনি৷ 

এইভাবে গৃহস্হ জীবনের ব্ধন হতে চিরতরে মনন্ত হম জানকীনাথ। 
অধাধ সন্নযাসজীবনের সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করে ধন্য হন 'তান। 

গার়ুগতপ্রাণ জানকীনাথ গুরুর সেবায় ও সাধনমার্গে নিজেকে দ'পে দেন । 

যোগসাধনের বক্রিয়াগীল তাঁকে 'শাথয়ে দেন বাবা লোকনাথ । 

ক্রমে অন্টাঙ্গ যোগসাধনায় মগ্ম হয়ে পড়েন জানকীনাথ । সর্বক্ষণ গুরু 

লোকনাথের "ব্য দেহ স্মরণ, মনন অনযধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁর দেহাঁটিও 

লোকনাথের অনুর্প হয়ে ওঠে । একই সঙ্গে জ্ঞান, ভান্ত ও কর্ম যোগের 

সাধনা করতে করতে অবশেষে গুরঃর কৃপায় সাধনমার্গের উচ্চস্তর়ে উন্নত 

হন। তাঁর চরম বৈরাগ্য, ব্রন্মচর্ধ ও সাধনানিষ্ঠায় প্রসন্ন হন বাবা লোকনাথ । 

যাতে তাঁর ?সাদ্ধি সহজলভ্য হয়, তার জন্য শান্ত সণ্চাঁরত করেন তাঁর 
মধ্যে। বাবা তাঁর নিজের যোগৈম্বর্য দান করেন ।..৮ 

পরে জানকীনাথকে আদেশ করেন বাবা, আমার নরলীলা অপ্রকট হলে 
বারদন-আশ্রমের সব গুরুদায়িত্ব তোকেই বহন করতে হবে । 

একথা শুনে মহাচিন্তায় পড়লেন জানকীনাথ ৷ এত বড় বিরাট দাঁয়ত- 

ভার কেমন করে 'তাঁন বহন করবেন 2 গুরুদেবের এই কঠোর আজ্ঞা 
পালন করা তাঁর পক্ষে কি সম্ভব ? 

তাই নানা সংশয়াত্মক প্রশ্ন জাগে জানকীনাথের অন্তরে । নিজের 
সামর্থাকে নিজেই শ্বাস করতে পারেন না। আর তাঁর এই অক্ষমতার 
কথা মনে মনে নিবেদন করেন বাবার চরণে আঁতি বিনীতভাবে। কিন্তু 

জানকীনাথ তখন বুঝতে পারেন না, গুরুর অবর্তমানে বারদী অশ্রমের 

মাহাত্ম্য প্রচার তাঁকেই করে যেতে হবে। গুরুদেবের নিধারিত প্রাতভূ 
হিসাবে তাঁকেই তুলে ধরতে হবে গ্র:্ভন্তি ও গুরুসেবার আদর্শাটিকে । 

একাদন জানকীকে 'চাঁল্তত দেখে বাবা লোকনাথ তাঁকে বললেন, 
করে, এত বড় আশ্রমের ব্যয়ভার কেমন করে চলবে, তাই ভাবাছস ত ? 
ওরে, আমার কি বিনাশ আছে? তব.ও তোকে বাল, প্রত্যহ আসনঘ্বর 

পারজ্কার করার সমম়্ আমার আসনের তলায় দনট করে টাকা পাঁব। 



পরহাকুর ভ্রী্ীলেকনধ ব্জচারণ,. ২৯৩ 

ভাতেই তোদের সব:খরচ চলে যাবে: । 
বাঝর লীলা. সংবরণের পর মহাপুরুষের এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য 

প্রমাণত.হয়। জনক? রহ্ষাচারী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাতাঁদন 
এ দুটি করে টাকা বাবার আসনের তলায় তার আশীবাদর্পে পেয়ে 

যেতে থাকেন। 

বারদী গ্রামের প্রাচীন, বৃদ্ধেরা জানকীনাথের অসামান্য গুরূভীন্তর কথা 

মুখে মুখে প্রচার করেন । জানকণনাথ প্রাভাঁদন 'নচ্ঠার সঙ্গে ভোগরাল্না 

করতেন । তখন এক 'দিব্গন্ধে গোটা আশ্রমাটি ভরে যেত। গুরুকে ভোগ 

নিবেদনের পর প্রসাদ হাতে "আয় আয়' বলে ডাকতেই আশ্রমের পাশের 

ঝোপ থেকে দ্াট শেয়াল ও অন্যান্য প্রাণীরা ছুটে আপত সেই প্রসাদ 

গ্রহণের জন্য । 

ক্রমে যোগসাধনায় উচ্চতর অবস্হা লাভ করেন জানকণ ব্রহ্মচারী । সেই 

যোগশাস্তর প্রকাশও হতে থাকে । সেই যোগশান্তর কথা ছাঁড়য়ে পড়ে 
দর-দরা্তরে। বহ? ভন্ত তখন বারদীর আশ্রমে এসে বাবা লোকনাথের 

প্রাতভ্ জানকীনাথকে গুরুরপে বরণ করেন । বহ; ধর্মীপপাস ও মমুক্ষ, 
মানুষ তাঁর মাধ্যমে বাবা লোকনাথের কৃপা লাভ করেন। 

জানকীনাথের অন্যতম শিষ্য গুরুদয়াল দাস গুরুকৃপায় এক পত্র 

সন্তান লাভ করেন। কিল্তু পদত্রসন্তানাঁট জল্ম থেকেই ক্ষীণকায় এবং 

চোখদহাট তার অন্ধ । তাই একাদন গুরুদয়াল আশ্রমে এসে পন্রটিকে 

সমর্পণ করেন জানকণ বক্ষচারশর কাছে । ছেলের সুস্হ দেহ ও চোখ দাউ 

প্রার্থনা করেন। 

জানকীনাথ তখন বলেন, বাবা লোকনাথের শ্রীচরণের ধূঁল সর্ব রোগের 

মহৌষধ । সেই ধু এই আশ্রমের মাটিতে মিশে, আছে । সুতরাং এই 
জাশ্রমের মাঁটি শিশাটির সবাঙ্গে ও চোখদটতে মাখাতে থাক । বাবার 

আশাীবাদে সে সম্হে হয়ে উঠবে । 
 প্রাতাদন শিশুটির ছ্েহে ও চোখে আশ্রমের মাটি মাখানো চলল । 

অহ্প দনের মধ্যেই শশুটি সম্পূর্ণ সংস্হ হয়ে উঠল । সে দেহে বল পেল, 
হৃপ্টিশাও জতে কল । এই শিশুর নাম ভগবান ঘাম । সে দগর্ধজীবন 
জে 'করে। 



২৯৪ পরমপুরুষ শ্রীতীলোকনাথ ব্র্মাচারশী 

ন্িলোক্যনাথ নামে এক দারদ্র ব্যাস্ত জানকণী রন্গচারীর পরম ভন্ত 

ছিলেন । সংসারে আঁক অভাব অনটন ও অসচ্ছলতা লেগেই ছিল । এক- 

দন নৈলোক্যনাথ জানকণনাথের কাছে তাঁর দার মোচনের জন্য প্রার্থনা 

করেল । 

জানকীনাথ তখন তাঁকে একাঁট পয়সা দিয়ে বলেন, এই পয়সাট হর 

করে রেখো । তোমাকে আর কোনাঁদন অসচ্ছলতায় ভূগতে হবে না। 
জানকীনাথের আশীবাদে অসচ্ছলতা হতে চিরতরে মস্ত হয় ব্েলোক্য- 

নাথের সংসার । সেই থেকে ন্ৈলোক্যনাথ সচ্ছল জীবনের আঁধকারী 

হয়ে সুখে শান্তিতে পা্র-পৌন্রীসহ সংসার করতে থাকেন । 

বারদীর দশীঘর পাড়ে হারচরণ নামে এক মৎস্যজীবী বাস করত । বাবা 
লোকনাথের প্রাত তার ভান্ত ও বি*বাস ছিল অগাধ । প্রাতাদন সৃযোদয়ের 
আগে সান করে সে আশ্রমে আসত । তারপর বাবার আসনঘরের সামনে 
সাষ্টাঙ্গে গ্রণত হয়ে সেই ঘরের মাটি সে সবাঙ্গে মাখত। তারপর সে কাজে 

বার হত। 
ক্রমে দীক্ষা নেবার এক প্রবল আগ্রহ জাগে তার অঞ্তরে। বাবা 

লোকনাথের অবর্তমানে জানকীনাথকেই সদগদ্রুরূপে গ্রহণ করে সে। 

হরিচরণের ভীন্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা বহাঁদন ধরেই লক্ষ্য করে আসছেন 

জানকীনাথ । প্রথম প্রথম 'তাঁন হারচরণকে বলতে থাকেন, সময় হলেই 
দীক্ষা দেব। 

অবশেষে একাঁদন শুভ লগ্থে হারচরণকে দক্ষা দান করেন জানকানাথ । 

হাঁরচরণও 'নষ্ঠা ও ভান্তর সঙ্গে গৃহে থেকে তাঁর ধর্মকর্ম করে যেতে 
থাকেন। 

সংসারে থেকেও সংসারের প্রাত সম্পর্ণ 'নিরাসন্ত ও নাল হয়ে 

সাধনা করে যেতে থাকে হারচরণ ৷ গরুর কৃপায় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের'সকল,, 
আদর্শ ফুটে ওঠে তার জীবনে । অগ্পকালের মধ্যে বারদী ও তার আশ- 

পাশের অঞ্চলে হরিচরণ সাধ নামে পাঁরাচিত হয়ে ওঠে । আদর্শ গৃহস্হ 
সাধু বলতে যা বোঝায় হাঁরচরণ ছিল তাই? 

অবশেষে দেহত্যাগের সময় বাবা লোকনাথ ও জানকীনাথের নাঙন্মেয়। 
করতে করতে লোকনাথের নিত্যধামে গমন করেন হারিচর্ণ । 
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পুনের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অধ্যাত্বশান্ত দর্শন করে জানকীনাথের মাতার 

মনেও জাগে বৈরাগ্যের আবেগ । তান তখন দৌহক সুখ ও কামনা বাসনা 

সব ত্যাগ করে সম্যাঁসনীর জীবন যাপন করতে থাকেন। গোঁরক বসন ও 
দীর্ঘ জটা ধারণ করেন । এইভাবে দীর্ঘকাল শরণর ধারণ করে সাধনপথে 

অগ্রসর হতে থাকেন তাঁনি। 
এই জানকীনাথ অতাঁতে একাঁদন এই বারদীর আশ্রমে বাবা লোক- 

নাথের কাছে প্রাণাভক্ষা চাইতে আসেন । সেই সূত্রেই তিনি সংসার ত্যাগ 

করে বাবার পরম শিষ্য ও ভন্ত হয়ে ওঠেন । ক্রমে গুরুর কৃপায় এক-াঁবরল 

” যোগশান্তর আঁধকারণ হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর সেই যোগশাস্ত, ভান্ত, ত্যাগ 

ও 'তাতক্ষার আদর্শ লোকমুখে ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে চারাঁদকে। কত 

আর্ত ও মুমুষ: মান.ষ তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়ে তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়। 

অবশেষে ১৩১৮ সনে ২৯শে চৈন্র মরদেহ ত্যাগ করে লোকনাথরুপী 

পরম বন্ধে লন হয়ে গেলেন 'তান। জগদগুরু লোকনাথের সমাধি 
মান্দরের কাছে 'নার্মত হলো তার সমাঁধমান্দর। একই সঙ্গে গর: ও 

1শষ্যের নিত্য সেবা প্রচলিত হলো । আঁভন্নভাবে এক অমর সংক্ষর আত্মা- 

রূপে বিরাজ করতে লাগলেন গুরু ও 'শিষ্, ভন্ত ও ভগবান। 

গুরু-শিষ্যের এমন দিব্লীলা সত্যই দলভ। বাবা লোকনাথের 

সক্ষম নির্দেশেই তাঁর সমাঁধ মান্দরের পাশেই 'নীর্মত হয় তাঁর সুযোগ্য 

প্রতানাধ জানকাঁ ব্রহ্মচারীর সমাধি মাঁন্দর। তাঁর পৃজার সঙ্গেই 

জানকীনাথের উদ্দেশ্য পূজা ও ভোগ নিবেদনের ব্যবস্হা হয়। 

বাবা লোকনাথের ষে সব শরণাগত ভস্ত তাঁর কৃপালীভে ধন্য হন তাঁদের 
মধ্যে কয়েকজন শাল্তমান ভন্তকে বেছে 'িয়ে তাঁর অধ্যাত্ম লীলা প্রকাটিত 

করেন। 

বাবা লোকনাথের মত যাঁরা জীবমুক্ত সদগর তাঁরা কখনো সব 

শরণাগত ভক্তের জন্য একই সাধনপথের নির্দেশ দেন না। তাই আধার ও 

অধিকার ভেদে সাধনশীনর্দেশের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। 

রহ্মানন্দ ভারতীর মধ্যে জ্ঞান ও বচারের এক স্বাভাবিক বাঁত্ত 'ছিল। 
তাই তাঁকে জ্ঞানমার্গে পারচাঁলত করেন বাবা লোকনাথ । আবার রজন? 
রন্মচার্ী ও অভয় ব্রন্মচারীর মধ্যে ছিল স্বাভাবিক ভীন্তভাবের প্রাধান্য। 

£ 
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তাই তাঁদের সেই ভাস্তভাবের মধ্যে জ্ঞান ও বিচারের মিশ্রণ ঘাঁটয়ে তাঁদের 
কর্ম যোগের পথে পরিচালিত করেন 'তানি। 

কিন্তু ইন্টভীস্ত ও ইন্টচরণে পারিপূর্ণ ও অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণকেই সাধন- 

! মার্গের মলসত্র বলে মনে করতেন মহাযোগী লোকনাথ । এই বিম্বাসকে 

প্রমাণিত করেন তান তাঁর সাধনজীবনে । তাই তাঁর 'নর্দোশত সাধন- 

মার্গের মধ্যে জ্ঞানামশ্রাভান্ত ও কর্ম যোগের পন্হাই সবচেয়ে বড় স্হান 

আধিকার করে আছে। 

তু 

মথুরামোহন চক্রবতর ঢাকার প্রীসদ্ধ শান্ত ওষধালয়ের প্রাত্ঠাতা । 
তান বাবা লোকনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছলেন। বাল্যকালে তানি 

এক দ-রারোগ্য উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। 

পরে তান লোকমহখে শুনে সেই সগ্কট হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য 
ব্হ্ষচারীবাবার শরণাপন্ন হয়ে বারদীর আশ্রমে আসেন। এই শারীরক 

ব্যাধি ভবব্যাঁধ মাীন্তুর কারণ হয়ে ওঠে । দেহগত রোগমবীন্তর জন্য ভব- 

রোগের বৈদ্যের নিকট এসে উপাস্হত হন। অবশেষে অচিরে তান রোগ- 

মূন্ত হন। সেই সঙ্গে বাবা লোকনাথের চরণে চিরদিনের মত সমস্ত মন 
প্রাণ সমর্পণ করেন । 

মথরামোহন প্রথমে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বোয়াইল গ্রামের হাইস্কুলে 
প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। এই সময় দেশে আয়ুর্বেদ ওষুধের প্রচারের 

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন! 

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মথুরামোহন চাকার ছেড়ে 'দিয়ে ঢাকায় এসে 

আয়ুর্বেদ ওষুধের একাঁট কারখানা নিমাঁণ করেন। 

ইতিমধ্যে তানি বাবা লোকনাথের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে এঁকাক্তিক 
পার্তীন্ত ও গুর:সেবার পাঁরচয় দেন। তাঁর গুরুভান্ত ও গুরপেরায়ণত্তায় 
প্রসন্ন হয়ে বাবা লোকনাথ তাঁকে সমস্ত এরাঁহক কামনা পুরণের বর্ন দান 

করেন। বাবা তাঁকে কর্মযোগেয় নিদেশি দেন। সংসারে থেকে নিক্কাম- 
ভাবে কর্ম করে যাওয়াই মণীন্তর উপায়। | 

গুরুর কৃণায় ব্যবসায় প্রচুর উনি হতে থাকে মধ্রাসোহলের । 
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অফ্প্ঞালের মধোই শা ওবধালযের খ্যাতি চারাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়তে থাকে। 
[কিন্তু এই কবসায়ক উন্নাত কোন মোহ সষ্ট করতে পারে না মথুরা- 

মোহনের মনে । তান পরম নিষ্ঠা ও ভাঁন্ত সহকারে তাঁর গুরুদেব বাবা 

লোকনাথের নিত্য সেকা ও পূজা করে যেতে থাকেন। 

দয়াগঞে। শান্ত ওষধালয় নামে যে প্রাতষ্ঠান 'ছিল, সেই প্রাতষ্ঠানের 
শিভতরেই একট মাঁন্দর নিমণি করেন মথুরামোহন । সেই মান্দরের মধ্যে 

বাবা লোকনাথের এক মার্ত বিগ্রহরূপে প্রাতজ্ঞা করেন । আজও সেই 

মান্দরট ঢাকা লোকনাথ ব্রহ্ষচযশ্রিম নামে খ্যাত হয়ে আছে। 

মথুরামোহন তাঁর গুরুপ্রশাস্ত নিজে লিখে যান। তান লিখেছেন, 
বিশ্বগুর: শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

স্হান আঁধকার করে আছেন । লোকশিক্ষার জন্য রক্মাজ্ঞ রান্ণের পদগোরব 
ও প্রভাব যে অবতার হতেও আঁধক, তা বিশেষরূপে দেখাবার জন্যই স্বয়ং 

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের যে পদাঁচং বক্ষে ধারণ করোছিলেন, বারদ্ীর মহাপুরুষ 
সেই রন্গজ্ঞ ব্রাহ্মণ 'ছিলেন। 

রক্ষচারী বাবা নিজে বলে গেছেন, আম হিমালয় পর্বত হতে নেমে 

খিম্রভীমিতে এসে একাঁট ফলের বাগান তোর করে গেলাম । সময়ে এই 
বাগানে এক একট ফুল ফুটবে । আর সেই ফুলের গন্ধে জগৎ আমোপিত 
হবে। 

রক্মচারীবাবার দেহত্যাগের পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে মথুরা- 

মোহনের জীবনে । একবার 'তানি 'বি্বনাথ দর্শনের জন্য কাশীধামে যান । 

সেখামে গিয়ে এই মহাতীর্ঘে বাবা লোকনাথ রক্ষচারীকে সশরীরে দর্শন 

করার একান্ত ইচ্ছা জাগে মনে । কিল্তু তখন তা সন্তব নয় জেনে সে বাসনা 
মনের মধ্যেই ছেপে রেখে দিলেন তান। 

একাঁদন সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথের সম্ধ্যারাঁত দেখার জন্য মাঁন্দরে গেলেন 

মধুরামোহন। কিন্তু প্রবেশত্বারে আঁতিশর ভিড় থাকায় ভিতরে ঢুকতে 
পারলেন না। তাই বাইরেই করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন । 

এমন সময় সহসা অনুভর করলেন, কে যেন তাঁর হাত ধনে টানছেন। 

তাঁকয়ে দেখলেন, বাবা লোকনাথ । থটনাটি যেমন আকস্মিক, তেমান 
অপ্রত্যাশিত । তাই 1কিসয়ের আতেলে আভিভুত ছে পড়লের মথুরোমোহন। 
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আবেশ কাটবার পর দেখলেন, লোকনাথবাবা তাঁর হাত ধরে মাঁন্দরের ভিতরে 
নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে সকলেই পথ ছেড়ে 'দিলেন। বাবা লোকনাথের 

দব্যকান্তি দর্শন করে মান্দরের বিশ্বনাথের কথা ভুলে গেলেন মথ;রা- 
মোহন। তান আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলেন । অন্তষমি মহাপুরুষ বাবা 

যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মনের গোপন বাসনা'টিকে পূরণ করবেন, তা 

1তাঁন কম্পনাও করতে পারেন 'ন। বাবার চরণে প্রণত হয়ে তাঁর চরণ 

পর্শ করে তাঁর পদধাাল:মাথায় নিলেন । 
এঁদকে আরাতি শেষ হয়ে গেলে বাবা আবার মথরামোহনের হাত ধরে 

মাঁণ্দরের বাইরে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর বাঁড়র পথে অম্ধকার গাঁলর 

মধ্যে পথ চলতে চলতে একসময় অদশ্য হয়ে গেলেন। 

আর একবার কাশীধামে বাবা লোকনাথের কৃপালাভ করেন মথ.ুরা- 

মোহন। তান সেখানে একাঁটি বাঁড় কেনার সময় দীতনাঁট বাঁড়র মধ্যে 

কোনটি কিনবেন সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তান ভেবে পাননা' 
কোন বাড়ি মঙ্গলজনক হবে তাঁর পক্ষে 

এমন সময় একাঁদন সহসা আকাশপথে আবির্ভূত হলেন লোকনাথবাবা। 
তারপর একটি বাড়ির দিকে অঙ্গীল নির্দেশ করে বললেন, আচ্ছা 

হ্যায়। | ্ 
মথুরামোহন এই 'নর্দেশের. অর্থ বুঝতে পেরে সেই বাঁড়াটই কেনেন । 
হাঁরচরণ চক্রবত্তা ঢাকার জজকোর্টে ওকালাতি করতেন। এই 

ওকালাঁততে 'তাঁন বিশেষ প্রাতচ্ঠা অর্জন করেন । স্বভাবতই তিনি ঈম্বর- 

অনুরাগী ও ঈম্বরপরাযণ 'ছিলেন। ক্রমে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্বক জ্ঞানের 

উদয় হয়।, তান বুঝতে পারেন, জঙ্মমৃত্যুর চক্র হতে মস্ত পেতে হলে 
শুধ; ঈশ্বরের ভজনা করলেই হবে না। চাই প্রকৃত সদগুর?র কৃপা ও 

আশীবদি। 

এই সময় প্রভূপাদ 'বিজয়কৃ্ণ গোস্বামীর দ্বারা ঢাকার পবন বাবা লোক- 

নাথের অলোঁকক যোগশীন্ত ও মাঁহমার.কথা প্রচারত হয়। তা শুনে;তাঁর 
প্রীত প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন হাঁরচরণ। সদর লাভের আশায়ঃতনি 
ছুটে আসেন একাদন বারদীর আগ্লমে । 

- বারদার-স্বাবা লোকনাথকে দর্শন করেই বাবার আকর্ণ বিস্তৃত অপলক 
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চোখদ্যাটর উপর দৃম্টি পড়ল তাঁর। দেখলেন, সে চোখের মধ্যে এক 
অলৌকিক তেজ ও দ্যাত স্তব্ধ হয়ে আছে। তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার 
অন্তরে জাগল অদ্ভূত এক আলোড়ন। 

হারচরণ বুঝতে পারলেন, এই সেই পুরাণ পুরুষ বাবা লোকনাথ 
ব্ক্ষচারী। যেন বেদের এক সত্যদুষ্টা খাঁষ কায়াগ্রহণ করে মর্তালোকের 

এই আশ্রমে এসে অবচ্হান করছেন। 'কিল্ত এতাঁদন কেটে গেছে, 'তাঁন 

এই মহাপুরুযাঁটকে চিনতে পারেন নি । ?তান সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে ভরা এই 
জগতেই রয়ে গেছেন । 
বাবা লোকনাথের চরণে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে স*পে দিলেন হারিচরণ । 
তাঁর এই সমর্পণের মধ্যে যে নিঙ্টা ও শদ্ধভাব 'ছল তা লক্ষ্য করে প্রসন্ন 

হলেন নররপা হার লোকনাথ । ভত্তের জন্মান্তরের মোহঘোর কাটাবার 

জন্য দীক্ষা দান করলেন হাঁরচরণকে ৷ তাঁকে শিষ্যরপে স্বীকার করলেন । 

সেই সঙ্গে সমস্ত দ্বন্ ও সংশয়ের উধের্ব পরম সত্য ও আধ্যাত্বক আনন্দ 

লাভের উপায়দ্বরূপ যোগসাধনার পথ 'নদেশি করে দিলেন সদগদ্রু 

লোকনাথ । 
অজ্পাঁদনের মধ্যেই হরিচরণের গুরঃভান্ত দেখে প্রসন্ন হলেন বাবা 

লোকনাথ । তাই 'তাঁন তাঁর ব্যবহৃত পাদুকাদ-ট দান করলেন হাঁরচরণকে | 

তা পেয়ে হারচরণের মনে হলো, সাক্ষাৎ হাঁরর চরণ লাভ করেছেন তিনি, 

যা সকল যোগী ও খাঁষর দূলভ কাম্যবস্তু। তাঁর 'হারচরণ' নাম সার্থক 

হলো আজ । 

হাঁরচরণ আজীবন সেই পাদ:কাদটি পরম ভান্ত ও 'নিষ্ঠার সঙ্গে বিগ্রহের 
মত পূজা করে যান। পরবতাঁকালে তাঁর সহধার্মণী এ পাদুকাষ:গল* 

কাশীধামের নারদ ঘাটের কাছে একটি বাঁড়তে প্রাতিষ্ঠা করে জীবনের শেষ 

দিন পর্যন্ত পূজা করে যান। 

বাবা লোকনাথ প্রথম তাঁর ব্যবহৃত পাদুকা 'দয়োছিলেন তাঁর প্রাণাপ্রয় 

জাবনকৃষ গোস্যামীঁজীকে ৷ আজ হরিচরণও সেই একই কুপালাভ"করলেন।: 
ৰ 1তাঁন এর দ্বারা প্রমাণ করলেন, গৃহণ হয়েও গুরুভান্ত ও সাধনানষ্ঠারখ্ঘারা 

সদরতর চরণ লাভ করা বায়।. 

 খাকষার হারিচরণের পুত্র সত্যচরণ এক দুরারোগ) রোগে আক্রান্ত "হন? 
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তান প্রাণসংকটে পড়েন । ক্রমাগত দীর্ঘকাল রোগে ভূগে ভুগে উত্থানশাক 

হারিয়ে ফেলেন তান তাঁর রোগজীর্ণ গ শীর্ণ দেহাট বছ্ধানার সঙ্গে যেন 

মিশিয়ে যায়। 

তখন হারচরণ ঠিক করলেন, মতপ্রায় ছেলেকে বারদীর আশ্রমে 

পনয়ে গিয়ে গুরুর চরণে সপে দেবেন। তান যা করার করবেন । গদ্ররদ 

লোকনাথের অসামান্য যোগশীন্ততে অগাধ বিশ্বাস ছিল হরিচরণের । তাই 

তান ডান্তারী চিকিৎসা একেবারে বন্ধ করে 'দিয়ে ছেলেকে নিয়ে-বারদী 

যাত্রা করলেন। 

আশ্রমে উপাঁস্হত হয়ে হারচরণ মৃতপ্রায় ছেলোটকে বাবা লোকনাথের 

চরণের কাছে শুইয়ে দিলেন। তার উঠে বসার ক্ষমতা নেই। হরিচরণ 

বাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা এবার আপানি দয়া করে যা করার করুন । 

আমরা তো সব চেষ্টা করেই দেখলাম । 

বাবা লোকনাথ একবার মম ছেলোটর দিকে দ:স্টপাত করে 

বললেন, সত্যচরণ তুই ত ভাল হয়ে গোঁছস ৷ তুই উঠে একবার চলাফেরা 
কর। 

বাবা লোকনাথের এই অমোঘ বাক্য মুহূর্তে প্রাণসণ্ার করল মৃতপ্রায় 

সত্যচরণের দেহে । সে. যন্ত্চালিতের মত তৎক্ষণাৎ প্রথমে উঠে বসল! 

তারপর আশ্রমের সারা উঠোনময় চলাফেরা করতে লাগল সংস্হ মানবষের 

মত। সঙ্গে সঙ্গে সব রোগ চলে গেল তার দেহ থেকে । 
এইভাবে কেবল একটি বাক্য দ্বারা ভয়ঙকর প্রাণসংকট থেকে সত্যচরণকে 

মস্ত দান করলেন বাবা লোকনাথ । 

গহী সাধক ও 'ন্ঠাবান ভন্ত হরিচরণকে খুবই স্েহ করতেন বাবা 
লোকনাথ । তাঁর পরিবারের সকলের প্রাতিই তাঁর ছিল অসীম কৃগা। 

একবার হারিচরণের কনিষ্ঠ পত্র সারদাচরণের কঠিন ব্যাঁধ হয়। 

সারদাচরণ তখন বয়সে বালকমান্র। সারদাচরণকে খুবই স্বেছ করতেন বাবা 
লোকনাথ । 

সারদার ব্যাঁধ কোন চাকৎসায় না সারায় হাঁরিচরণ তাকে বাবা লোক- 

নাথের কাছে নিয়ে গেলেন। এবার রোগমনন্তর জন্য অন্ভুত জা 
প্রদর্শন করলেন নর ভগবান বাধা লোখনাধ। 'ভিগি লাযাদাররগকে 
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বললেন, ₹তার রোগ দারাবার ভার আম ক্ষোকেই 'দচ্ছি পারদাচরণ। 

তুই ধা হোক একটা ওষুধ বেছে আন । যা তোর মন চায়। 

এই কথা শুনে সারদাচরণ বালকসূলভ চপলতার সঙ্গে নিকটবতর 
একটি গ্রাছের লতা ছিড়ে তারই একটা অনন্ত বানিয়ে তার বাহুতে ধারণ 
করল। অনন্ত বাহুতে পরার এক রকম গয়না । 

মহাপুরুষ বাবা লোকনাথের অমোঘ ইচ্ছাশীন্তবলে সঙ্গে সঙ্গে রোগম্ন্ত 
হয় সারদাচরণ। এইভাবে দুইভ।ই এর দুইটি রোগ সারাবার ব্যাপারে দুটি 

লীলা প্রদর্শন করেন বাবা লোকনাথ । একটিতে তার অমোঘবাক্য আর 

' একটিতে তাঁর অমোঘ ইচ্ছাশান্ত সাক্ষাৎ ধনন্তাঁরর মত কাজ করে। 

বাবা লোকনাথ একটা কথা প্রায়ই বলতেন, কোন শরণাগত তাঁর কাছে 

এসে প্রার্থনা করলে তাঁর দয়া হয় আর এঁ দয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর একটা শান্ত 
প্রবাহত হয়ে শরণাগতকে রোগ বা সংকট হতে মস্ত করে। 

এই কথার সত্যতা শুধু তাঁর জীবনকালেই যে অসংখ্য শরণাগতের 

জনবনে প্রমাণিত হয় তা নয়, তাঁর মহাপ্রয়াণের পরেও কত মানুষ তাঁকে 
আকুলভাবে স্মরণ করামাত্রই তাঁর অমর সর্বব্যাপী আত্মার মধ্যে দয়া জাগে । 
আর দয়া হলেই সেই দয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর অলৌকিক শান্ত প্রবাহিত হয়ে, 
তাদের সংকটম-ন্ত করে। 

একাঁদন লীলা আস্বাদনের এক অদ্ভুত ইচ্ছা জাগে যোগেম্বর বাবা 

লোকনাথের মনে । তান তখন ভক্ত হাঁরচরণকে বললেন, হরিচরণ, আজ 

আমি কঙ্পতর; হলাম । আমার নিকট হতে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে 
পার। 

এমন দ-ললভ সৌভাগ্য খুব কম ভন্তের জীবনেই ঘটে । বহু জন্মের তপস্য।, 

বলেই তা একমান্ত্ সম্ভব । নররুশপী ভগবান আজ কল্পতরু হয়ে বর: দান 

করতে চেয়েছেন ভন্তকে। বিশ্বর্ন্ধাণ্ডের যে কোন এমবর্ একবার চাইলেই 
পাওয়া ধাবে। 

বাবার এই কথা শুনে ভাবতে লাগলেন হরিচরণ। তিনি জানেন তাঁর 

ও তাঁর ধর্মপত্ধীর কাছে গ-রহদেবের অদেয় কিছুই নেই। তানি ভাবলেন, ' 
“ মানবজীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি শ্রীগ্রুচরণ। তাত 'তাঁন না চাইতেই 
পেয়েছেন। গুরুর কৃপায় 'তিনি সতত পরমানন্দে লীন হয়ে সংসারে, 
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শাবচরণ করছেন। তাই 'তাঁন ভেবে পেলেন না, এই পাঁর্থব জগতে আর 
ক এ*বধ* আছে যা তান গুরুর কাছে চাইবেন। 

অবশেষে হারিচরণ ও তাঁর স্ধী দুজনেই সাল্টাঙ্গ প্রণত হয়ে গুরুদেবের 

চরণ বন্দনা করলেন। তারপর হারিচরণ বললেন, তোমার প্রসম্নতাই 

আমার্দের একমাত্র কাম্য । তোমার বা খাঁশ দাও। 

এই কথায় প্রসন্ন হলেন বাবা লোকনাথ । 'তনি বুঝলেন, গর? ভাঁন্তই 
একমান্ন মানুষকে শহ্দ্ধসত্ত্ব ও পাঁবন্ধ করে তুলতে পারে। তাকে পরমসত্য 

ও আনন্দের আঁধকারী করে তুলতে পারে । এই আনন্দের কাছে ইন্দ্রিয়সুখ 
ও পারব জগতের সব এশ্বর্য ম্নান হয়ে যায়। তাই হারিচরণের কাছে 
গুরুভান্ত ও গুরুর প্রসম্নতাই একমান্র কাম্য। 

হঁরিচরণের মনের এই কামনার কথা জানতে পেরে তাঁকে সজ্জানে বহ্ধ- 

চন্তা করতে করতে সংসারাশীন্তীবহদন অবস্হায় দেহত্যাগ করার বর দান 

করলেন। 

৩ 

নিঃ্্বার্থভাবে দান করতে পারলে আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে দাতার 
মনোজগতে । কিন্তু দান সম্পর্কে ভন্ত শিষ্যদের সতর্ক করে দিতেন বাবা 

লোকনাথ । 'তাঁন বলতেন দান করো, কিন্তু দানের অহপ্কারকে পাঁরত্যাগ 
করো। এই পাঁবন্ন সাত্বক দানের ভাব প্রভুর কৃপাকে আকর্ষণ করে আনে 

দাতার কাছে। এই দান তাকে কেবল পারব ভোগ্যবস্তুই দান করে না, 

তার আধ্যাত্মক জাগরণের পথকে সহজ করে তোলে । 

যান ঈশ্বর তান সতত স্বয়ংসম্পূর্ণ । মহাশন্য মহাচৈতনাময় রঙ্গা'ড 

ব্রন্মভূত মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ ছলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ । জাগাঁতক কোন 

আকাত্ক্ষাই ছিল না তাঁর মধ্যে । তবু মাঝে মাঝে ভক্তের কাছে 'তাঁন 

হাত পেতে ছু চাইতেন। ভন্ত হাতে তুলে কিছ দিলে তান শশুর 

মত মহানন্দে আঁভভূত হয়ে উঠতেন। ভক্তের উপর কৃপাবর্ধণ করার জন্যই 
এ লীলা তান করতেন। এ এক ঝড় মধুর ললা। 

ভগবান শ্রীকৃফ ভন্তদের বলতেন, আমাকে একটু প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে - 
আন্তরকভাবে পন্র, পুষ্প, ফল, জল যা দেবে, আম তাই গ্রহণ করব। 
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তেমাঁন ভগবান লোকনাথবাবাকে আপন জ্ঞান করে আন্তাঁরকভাবে ভন্ত 
খকছন দলে তাতে সন্তুষ্ট হতেন 'তাঁন। ভন্ত লাভ করত তাঁর প্রসাদ । 

শকন্ত ভন্ত কিছ 'দয়ে তাঁকে ধন্য করত না, ভন্ত নিজেই ধন্য হত। 
বাবা লোকনাথের জীবন ও আচরণ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, 

একমান্ন ভক্তের আর্ত ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তাঁর যোগাবভীত প্রকাশ 
পেত। তাঁর অবস্হা একট বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বক্ষ 

চং 

কখনো নিজের ইচ্ছায় আন্দোলিত হতে পারে না। বাতাস বইলেই তার 
শাখা প্রশাখা ও পাতার মধ্যে একটা ক্রিয়া দেখতে পাই । 

তেমানি ইচ্ছা আনিচ্ছার অতাঁত মহাযোগী বাবা লোকনাথের নিজস্ব 
কোন অভাববোধজনিত ইচ্ছা আনচ্ছা ছিল না। ঈশ্বরের পরম আঁস্তত্বের 

সঙ্গে যুক্ত হয়ে তানি সর্বদাই সমাধস্হ অবস্হায় অক্হান করতেন। তবু 
আমরা সাধারণ মানুষের মত ইচ্ছা অনিচ্ছার খেলা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে 

1কন্তু তাঁর সে ইচ্ছা ভক্তের ইচ্ছারই প্রাতধবাঁন মান্ত। ভন্তদের ছোট বড় 
আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখ দ:ঃখের ভাবগীল প্রাতফাঁলিত হত তাঁর মধ্যে। 

একই সঙ্গে জাগাঁতিক কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর পার্থিব দেহ পাঁথব জগতের 

সঙ্গে যুস্ত থাকত, আবার উচ্চতর আধ্যা ত্বক চৈতন্যযুন্ত তাঁর আত্মা সমাধির 
গাভীরে নিমাজজত থাকত । 

এ অবচ্হা সাধারণের বুদ্ধিগম্য নয়। উচ্চকোঁটির সাধক ও যোগণরাই 
কেবল এ অবন্হার তত্ব ও এই লীলা বুঝতে সক্ষম । 

তাঁর 'দব্যদেহাঁট অস্বাভাবিক দীর্ঘ ছল । এই দেহের মধ্যে চোখ 

দই সবচেয়ে আকর্ষণীয় । তাঁর দীর্ঘ দেহাঁট পাথরের মুর্তির মত 
নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে ধ্যানমৌন অবস্হায় উপাব্ট থাকত আসনে । সে দেহে 

মাংস ?ছল না বললেই হয়। কিন্তু সেই আঁচ্হচর্মসার দেহের মধ্যে ছিল 
এক নবনীত কমনীয়তা, ছিল এক 'স্ি্ধ জ্যোতি। তাঁর হাত পায়ের 
কোমলতা ও রন্তাভ ছটা একমান্র শাস্মবার্ঁণত ভগবানের অঙ্গলাবণ্য ও অঙ্গ- 
জ্যোতর সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। 

বহু বখসরকালীন ষোগসাধনার দ্বারা দেহাটিকে অথাৎ দেহের প্রাতাঁট 
/ জশবকোষ-ও অনঃপরমাণকে দিব্যভাবে রূপাল্তারত করতে পেরোছলেন 

বাবা লোকনাথ.। 
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গু 

১২৭০ সনে মহাযোগী ধাবা লোকনাথ হিমালগ্ন থেকে 'িম্রভূঁমিতে অব- 

তরণ করে ন্রিপুরা হয়ে ঢাকা জেলার অজ্তর্গত বারদীগ্রামে পদার্পণ 
করেন। এর পর থেকে দীর্ঘ ছাঁব্বশ বছর ধরে তিনি তাঁর অপরূপ ও 

অলোৌকক যোগৈশ্র্য ও লীলারঘ্বারা সারা বাংলার অসংখ্য নরনারীকে 

কৃতার্থ করেন। 

বাবা লোকনাথের করুণা অপাঁরসীম । সেই করুণাধারায় শুধু অসংখ্ 
মানুষ না, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীব আঁভীসাণত ও 
কৃতার্থ হয়েছে। পরম করুণাময় মহাষোগী বাবা লোকনাথ দেশ কাল 
পানর বিচার না করে তাঁর অনন্ত করুণা অকাতরে বিতরণ করে গেছেন 

সকলের মধ্যে 

শরণাগত ব্যান্তরা তাঁর কাছে যে যা কামনা করেছে সে তাই পেয়ে ধন্য 

হয়েছে । ধনার্থা পেয়েছে ধন, ধমার্থী পেয়েছে ধর্ম, জ্ঞানার্থা পেয়েছে 

জ্ঞান, 'বিদ্যার্থা পেয়েছে বিদ্যা, ক্ষুধার্ত পেয়েছে ক্ষ:ধার অন্ন, নিরাশ্রয় 

পেয়েছে আশ্রয় আর ব্যাধিগ্রস্ত পেয়েছে ব্যাঁধ থেকে মস্ত । 

বাবা লোকনাথ 'ছলেন অপার্ঘব যোগৈষ্্যরূপ অক্ষয় অনল্ত ধনের 

আঁধকারী। সে ধন তান বারদীর আশ্রমে থেকে 'বালয়ে গেছেন সকলের 

মধ্যে। 'তাঁন সকলকে আহ্বান করে মাঝে মাঝে বলতেন, তোরা আয়। 

যে যা পারিস, কুঁড়য়ে নিয়ে ধা। 
এইভাবে দীর্ঘ ছাঁব্বশ বছর ধরে চলে তাঁর অলোঁকিক ভবলালা । 

তারপর বাবা অন্তরঙ্গ ভন্ত ও শিষ্যদের কাছে তাঁর ভবলীলগা সংবরণের 

আভাস "দিতে থাকেন। 

একাঁদন পাঁশ্চমদণ গ্রামের বাঁসন্দা এক বিধবা মাহলা বারদীর আশ্রমে 

এলেন বাবাকে দর্শন করতে । এই মাঁহলা বাবার একক্জন পরম ভন্ত। বাবা 

তাঁকে মা বলে ডাকতেন। 

বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় বলেন, এ দেহটা একটা 
প্যাখর খাঁচা । জানস মা, ওরা আমাকে মানুষ ভাবে ।""শকোন ভবরোগন 

পেলাম না। 

এই কথা শুনে মাঁহলাটি 'বাস্মত হয়ে বললেন, বাবা, আপাঁন কি 
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বললেন? মানুষ আপনাকে কি ভাবে ? 
মাঁহলার কথায় হঠাৎ চমকে উঠলেন বাবা লোকনাথ । তানি কথাটা 

তাবের ঘোরে বলেছিলেন! কি বলোছলেন সে বিষয়ে তাঁর যেন খেয়াল 
ছল না । তাই মাঁহলার কথায় সাম্বৎ ফিরে পেয়ে নিজেকে সামলে নিলেন । 

বললেন, এঁ দেখোঁহস মা, ভুল হয়ে গিয়োছল। এই দেহটা যে আছে তা 
গ্মরণ ছিল না। 

বাবা লোকনাথের এই কথাটির মধ্যে দুটি অর্থ আছে । প্রথমতঃ এই 
কথার মধ্য দিয়ে তাঁর ইহলোকের লালা অবসানের ইঙ্গত দিয়েছেন । এই 
'নরদেহের প্রার্ত বিস্মৃতি জন্মালে সে দেহ আর বেশীদিন থাকে না বা 
থাকতে পারে না। "দ্বিতীয়তঃ ভাবাবস্ট অবস্হায় তাঁর মুখ থেকে একাঁট 
সত্য কথা বোরয়ে গেছে যে কথাটি 'তাঁন সচেতনভাবে গোপন রাখতেন। 

[তাঁন নিজের অজান্তে বলে ফেলেছেন, লোকে তাঁকে মানুষ ভাবে, 'কিজ্জ 

আসলে তিনি মানুষ নন, আসলে তান নরদেহ ধারণ করে ভবরোগ 

সারানোর বৈদ্যর্পে এই ধরাধামে অবতাণর্ণ হয়েছেন । 

জীবন্মুত্ত মহাপুরুষই সাক্ষাৎ নারায়ণ । কারণ 'তাঁন জীবের কল্যাণের 

জন্য, ধর্ম সংস্হাপনের জন্য মন:য্যদেহ ধারণ করলেও সাধারণ মোহবদ্ধ 

* মানুষের মত দেহাঁভিমানী নন, দেহাতীত। তিনি পরমাতআ্মারূপে পরম 
সন্তায় নিত্যযস্ত। 

একবার কথা প্রসঙ্গে বাবা লোকনাথ তাঁর অল্তরঙ্গ শিষ্য বক্ষানন্দ 

ভারতীকে বলেছিলেন, আম মৃত্যুর সময় আঁতন্রম করে বেচে আছি । এ 
অবচ্হায় আমার মোহনিদ্রা এলেই আমার নিপাত ঘটবে। 

তাই কোন ভন্ত বা আশ্রমবাসী কোন শিষ্য তাকে কোন সময়ে চোখের 

দুঁট পাতা এক করতে দেখোন। চোখদাট তাঁর দনেরাতে সব সময়ই 

অপলক থাকত। রাঁন্রতে কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় জাগ্রত অবস্হায় 

বিশ্রাম করতেন। 

জীবন্মনন্ত বৃদ্ধ পারঃ্ষ মোহাম্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য শরীরে লীলায় 
প্রকট হন। আবার কাজ শেষ করে সময় হলেই স্হূল শরীরটিকে স্ব ইচ্ছায় 
ত্যাগ করে অশ্রকট হন। তখন "তান স্ক্ষমভাবে তাদের হদয়ে নিত্যযন্ত 

লোকনাথ--২০ 
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হয়ে লগলা করেন। 
প্রভৃপাদ 'বিজয়কৃফ গোস্বামী বাবা লোকনাথের এই 'নিত্যসত্তাটি দর্শন 

করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, ব্রহ্ষচারীবাবা ইচ্ছাময় 
পুরুষ । ইচ্ছা করলে তান এখনই শরীর ত্যাগ করতে পারেন, আবার 

অনন্তকাল পরক্ত দেহ ধারণ করতে পারেন। 

জীবন্মুত্ত পুরুষরূপে প্রকৃতির নিয়মের অতীত সত্তায় আঁধান্তত হয়েও 

প্রকীতর নিয়ম ?তাঁন মেনে চলতেন। তা শুধু সত্য রক্ষার জন্য । লোককে 

?শক্ষা দেবার জন্য । 

অবশেষে ১৬০ বছর পর স্বেচ্ছাময় পরমপুরুষ বাবা লোকনাথ বুঝতে .. 
পারেন, তাঁর লীলা সংবরণের ধদনাঁট এীগয়ে আসছে । তাই আজকাল 

যোগাঁসদ্ধ মরদেহটার আঁস্তত্ব সম্বন্ধে কোন খেয়ালই থাকে না। আজকাল 
দেহ থেকে 'আলগা" হয়ে প্রায়ই সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে থাকেন 'তনি। 

বাবা তাই ভভন্তদের প্রারই বলেন, ওরে, আজকাল এই হাড়মাংসের 
খাঁচাটার কথা মনেই থাকে না। এবার যাবার পালা । 

ভন্তদের মনেও সন্দেহ জাগে, তবে কি বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন? 

এমন সময় একাঁদন এক ভন্ত এল আশ্রমে। তার একমান্ পন্তসল্তান । 

ষক্ষমারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে । কোন 'চাঁকৎসাতেই 
সারোন। ভন্তাটর একাল্ত 'ব*বাস, একমাত্র রাবা লোকনাথ ছাড়া আর 
কেউ তার ছেলের রোগ সারাতে পারবে না। 

ভন্তাট তাই সোঁদন আশ্রমে এসে বাবার চরণদট ধরে কাঁদতে লাগল । 

তার আকুল প্রার্থনা শুনে করুণাময় বাবা একবার মৃত প্রায় ছেলেটির 

দকে তাকিয়ে বললেন, তোর সন্তানের যে প্রারব্ধ ফুঁরয়েছে। ওকেষে 
আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। 

[কল্তু মায়ামঞ্ধ পিতার বিবাস হলো৷ না এ কথায়। কারণ ছাঁব্বশ 

বছর ধরে অগাঁণত ভন্তের সঙ্গে সে নিজেও দেখেছে, যে রোগ শিবের অসাধ্য, 
এই পরমপরষের কৃপাকটাক্ষে এক মুহূর্তে তা সেরে গেছে । 

তাই অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে ভন্তটি বাবার কৃপায় অপার লীলামাহাজ্ম্যের 
কথা বলে যেতে থাকে । সে বলল, তুম চাইলে অসম্ভবও সম্ভব হবে। 

অবশেষে করঃণাময় বাবার হদয় 'বর্গালত হলো। তান বললেন, ঠিক 
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। আছে, তোর সম্তানের রোগ আমি আমার শরীরে গ্রহণ করলাম । তোরা 
'ফরে যা। 

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বক্ষযারোগ থেকে মাান্ত পেল। সে সম্পূর্ণ সুচ্হ 
হলো। এঁদকে তার রোগ নিজ শরীরে গ্রহণ করে কম্ট পেতে লাগলেন 

বাবা । 

গকম্ত বাবার বাক্য অমোঘ । তাঁর ভাবষ্যৎ বাণী কখনো বৃথা বায় না। 

তাই দেখা গেল, ছেলোঁট তখনকার মত যক্ষারোগ থেকে আরোগ্য লাভ 

করলেও কয়েকমাস পর হঠাং তার মত্তু হলো! বাবা আগেই বলেছিলেন, 
' ওর সময় ফ:রয়েছে । ওকে যেতে দে। 

স্বেচ্ছাময় জীবন্ম্ত যোগাঁসদ্ধ মহাপুর:ষের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। 

তাঁর দিব্যশরীরে ছেলোটর ব্যাধিগ্রহণ বাবা লোকনাথের এক লালামান্ত। 
এর আগেও ত কতবার বাবা লোকনাথ কত শরণাগত ভন্তের কত 

দ্রারোগ্য ব্যাঁধ স্বেচ্ছায় নিজ শরারে গ্রহণ করে তা ভোগ করেছেন । কিন্তু 

সে ভোগ ছিল নিতান্ত সামায়ক । সে ভোগের কথা কেউ জানতে পারেনি । 

' তার জন্য কোন বিকার দেখা যায়ান তাঁর দেহে । দ; একাঁদন একটু কষ্ট 

,ভোগ করেই সুগ্হ হয়ে উঠেছেন তাঁন। তাঁর আঁমত যোগশান্ত ও অমোঘ 

“ইচ্ছাশীস্তর প্রভাবে এর আগে সব দূরারোগ্য ব্যাধিকে আত্মসাৎ করে নিয়ে" 
" ছেন তাঁর [দিব্যদেহের মধ্যে। 

" 1কন্তু এবার তার ব্যাতন্রম ঘটল। এবার তানি তাঁর আঁত পুরাতন 

পাঁর্থৰ দেহটি ত্যাগ করার এক লৌকিক হেতু 'হিপাবেই ইচ্ছা করে এই 

ব্যাধি গ্রহণ করলেন। সে ব্যাঁধর প্রকোপকে নম্ট করার জন্য কোন যোগ- 

* শীন্ত প্রয়োগ করলেন না ইচ্ছা করে । এবার ষক্ষমারোগের প্রাণ/ম্তক লক্ষণ- 
গুলি ফুটে উঠল তাঁর দেহে। ভয়ঙ্কর কাশি ও পর্বশরীরে কষ্ট দেখা 

দল । 

দেহটি অবনাতর পথে এাঁগয়ে গেলেও বাবার মধ্যে কোন বিকার নেই। 

সমস্ত রোগযল্ননাকে জয় করে আকাশের মত নির্বিকার ভাবে অবদ্হান 

সুরে যেতে লাগলেন । যেন কিছুই হয়ান। এইভাবে ভবলালা সাঙ্গ করে 

নিত্যলীলায় গমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগলেন মনে মনে । 

মহাপ্রয়াণের আটাঁদন আগে হঠাৎ একদিন উপস্হিত ভন্তদের কাছে 
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এক প্রণ্ন করে বসলেন বাবা লোকনাথ । 'তাঁন বললেন, আচ্ছা, তোরা 

বল দৌখ, দেহের পতন হলে কিভাবে দেহের সৎকার করা উাঁচত ? 

একথা শুনে ভন্তদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, আগ্দ্ধারা সংকার করা 
উঁচত অথাঁ দেহাঁট আগুনে প্াঁড়য়ে ফেলা উঁচিত। 

আবার কেউ কেউ বললেন, সমাধি দেওয়া উঁচত। 

আবার কোন কোন ভন্ত বললেন, পাব জলে ভাঁসয়ে দেওয়া উাঁচিত। 

একথা শুনে বাবা লোকনাথ বললেন, এ ছাড়াও সন্ন্যাসীদের আর এক 

রকম ব্যবস্হা আছে । তা হলো কোন প্রান্তরে এ শব ফেলে দেওয়া যাতে 

পশুপাখি তা আহার করতে পারে । যাক এসব কথা । এখন বল তস 

এই চার রকমের সৎকারের মধ্যে কোন উপায়ে দেহ শীঘ্র লয়প্রাপ্ত হয় ? 

ভন্তরা বললেন, আগুনে পোড়ালেই দেহ শীঘ্র লয় পায়। 

তখন বাবা বললেন, শোন তাহলে । আম দেহত্যাগ করলে আমার 

দেহ তোরা আগনেই পোড়াব। আর শোন। উত্তরায়ণে দনের বেলায় 
সূর্য যখন নির্মল আকাশে কিরণ দেবে তখনই আম এ দেহ ত্যাগ করব। 
সূর্ধর*ম অবলম্বন করে আম রক্দলোকে চলে যাব। আর প্রলয়কাল 
পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে প্রলয়ের সময়ে আম রক্গার সঙ্গে লীন হব। 

একথা শুনে উপাঁস্হত ভন্তেরা হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁদের চোখে 
জল এল। বাবার আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে উঠলেন তাঁরা সবাই। 

তা লক্ষ্য করে বাবা লোকনাথ বলেন, ঢোথের জগ ছে ফেল। জলে। 

স্হলে, অন্তরীক্ষে বিপদে পড়লে আমায় স্মরণ করাবি যে ষখনই আমাকে 
স্মরণ করবে আম তখনই তার কাছে উপাঁস্হত হব। 

বাবা লোকনাথ তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর গন্তব্দ্হল সম্বন্ধে যা 

বললেন তাতে তাঁর ব্রন্ধালোকপ্রাপ্তির কথাই বোঝা যায়। 
ছান্দোগ্য উপানিষদে ব্রক্মলোকপ্রাপ্তির প্রণালী ও সময় সম্বন্ধে বিশদ 

1ববরণ দেওয়া আছে । তাতে বলা হয়েছে, সর্ধদেব তাঁর উদয় ও অস্ত 
গমনদ্বারা সমস্ত প্রাণীর কর্মফলজানত ভোগসকল দান করেন । সূর্যদেব 

মানুষের কর্ম অনুযায়ী তার জীবন ধারণের উপযোগী ভোগ্য বস্তু দান 
করেন। মানুষের কর্মভোগ শেষ হলে সূর্য উাদতও হন না, অস্তগমনত 

করেন না। তখন কোন প্রাণী না থাকায় সূর্য আকাশের মধাস্হলে 
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অবচ্হান করেন । 

একবার ব্রন্ধলোক থেকে ফিরে আঙ্গা এক যোগীপুরুষকে এক পাপ্ডত 

ব্যাস্ত জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এখানে যেমন সূর্ধদেব উদয়াস্তদ্বারা 

আমাদের কমল দান করে আমাদের আয়ুক্ষয় করেন, ব্হ্মলোকেও কি 

তান তেমনাঁটই করে থাকেন ? 
এই প্রশ্ন শুনে যোগীপুরুষ উত্তর করলেন, ব্ক্ষলোকে উদয়াস্ত নেই। 

সেখানে সূ'দেব কখনো অস্তও যান না, ডীদতও হুন না। সেখানে সব 

সময়ই দিন। 
এর থেকে বোঝা যায়, যাঁর কর্মফল শেষ হয়ে গেছে, তান ক্ষায়ত 
কমধযোগী। তানি বঙ্গলোকের আঁধকারণ। 

তাই ত ক্ষায়ত কর্ম যোগ বাবা লোকনাথ বলেছেন, দেহত্যাগের পর 

আম সূর্ধরশ্মি অবশ্পম্বন করে রক্গলোকে যাব। 

তাই ত ভভ্তযোগী রামপ্রসাদ এই মর্ত্যভূমিতেই চির উজ্জবল রদ্গ- 
লোকের অবস্হা প্রত্যক্ষভাবে উপলাব্ধ করে একাঁট গানে বলেছেন। 

যে দেশে রজনণী নেই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি। 

, আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সম্থ্যাকে বন্ধ্যা করোছ। 

আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে ক্ষায়িত কর্মযোগীরা কিভাবে ব্র্ধলোকে 

ধান তার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই ব্রন্ধপোক সূর্য রশ্গরও 

অতীত । রক্গমাবিদদের দেহত্যাগের পর অন্ত্যোষ্টক্রিয়া হোক বা না হোক, 

তাঁরা আঁচতে বা জ্যোতিতে গমন করেন। অর্টি থেকে দিবসে, দিবস থেকে 

শুরুপক্ষে, শংরুপক্ষ থেকে উত্তয়ায়ণের ছ'মাস, সে ছ'মাস থেকে সম্বসরে, 

সমবতসর থেকে আদত্যে, আঁদত্য থেকে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা থেকে তাঁরা 

বদুযতে গমন করেন। তখন সেই 'বিদন্যধংলোকে অাস্হত এক অমানব 

পুরুষ তাঁদের বন্দলোকে নিয়ে বান। 

এই হলো দেবধান বা দেবপথ, এই হলো রল্গপথ । এ পথে গমন 

করলে আর তাঁদের সংসারর্প আবর্তে ফিরে আসতে হয় না। 

॥ যাঁরা পণ্ডাগ্র বিদ্যা জানেন, আর ধারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপদ্যার' 

উপাসনা করেন, তাঁরা দেহত্যাগের পর অর্টিতে গমন করেন। তারপর ক্রমে 

রগে' জোবধান পথ. আগত করে; রক্ছলোকে গমন করেন। তাঁরা এই ভ্র্দ- 
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লোকে গমন করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে চিরকাল বাস করেন সৈথানে। সেখান, 
থেকে আর তাঁদের পুনরাবর্তন হয় না। 

যে সব সাধক ও যোগার বরহ্গজ্ঞান লাভ হয়, তাঁরা সকলেই এ দেবযান 

অবলম্বন করে ব্র্গলোকে গমন করতে পারেন। তখন এঁ আঁচ” 'দিন, 
. ারুপক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভাতি এক একাঁট পথপ্রদর্শক 'দিব্প্রুষ হয়ে 
্গজ্ঞানীকে আপন আপন আঁধিকৃত ভূমি দান করেন। 

এ দেবযানপথে গমনের নাম উৎক্রান্ত। ব্রন্গজ্ঞানগণের প্রাণ ও 

চত্তাদিসহ ব্রহ্গালোকে উৎক্রান্তি হয়। 

শগ্করাচার্ধ বলেছেন, যাঁরা জ্ঞানমার্গের নিগ্ণ রন্ষের উপাসক, তাঁদের 

্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে এভাবে উৎর্রান্তি হয় না। অথাৎ দেবযানপথে গমন; 

করে ব্রহ্গলোকে যাওয়ার দরকার হয় না। কারণ তাঁদের প্রাণাদ এখানে 
থেকেই বরন্ষেতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই হলো চরম বা আত্যাম্তক মনীন্ত বা 
নিবাণি। 

কিন্তু যাঁরা সগুণব্রন্মের উপাসক, তাঁদেরই প্রাণাঁদসহ ব্গলোকে উৎ- 

ক্লান্ত হয়। এই ব্রদ্ধলোক প্রাপ্ত হলো আপোঁক্ষক মানত । তাঁরা প্রলয়কাল 

পর্যন্ত র্ষলোকে অবচ্হান করে কক্পান্তে অথতি মহাপ্রলয়ে রঙ্গার সঙ্গে 

লীন হন। | 
পণাথবী থেকে ততীয় দ্বর্গে ত্রহ্মালোকে অর ও ণ্য নামে দুটি সমুদ্র 

আছে। যেখানে এরাম্মদীয় নামে অন্নময় এক সরো বর আছে। আছে 
সোমরসম্ত্রাবী এক অশ্বথবক্ষ আর অপরাজিতা নামে এক ব্রন্মের পরী ও 

রঙ্গানার্মত এক 'হিরল্ময় বা সংবর্ণময় মণ্ডপ । ধাঁরা বন্ষচর্য দ্বারা ব্র্- 
লোকে অবস্হিত অর ওণ্) নামে দুটি অর্ণব বা সমূদ্রকে প্রাপ্ত হন, তাঁদেরই 
বরন্মালোকপ্রাপ্তি হয়। 

যান ব্রন্মচর্যে সন্ধ হয়ে হদয়পদ্মাস্হত ব্লন্ষের উপাসনা করেন, তান 
দেহত্যাগ করলে মুধাভিমুথে প্রসারিত সংযমম্ত্রা নাড়ী অবলম্বন করে 
উধ্বাদকে গমন করেন। হৃদয়পদ্মাস্হত নাড়ীগাঁল আঁদিতোর সঙ্গে 
সম্পর্ক থাকার জন্য পিঙ্গল, শূকু, নীল, পাঁত ও লোহিতবর্ণের সক্ষত্ররস€.” 
দ্বারা পাঁরপূর্ণ। 
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তান সুমনা নাড়ী অবলম্বন করে ব্রন্গরন্ধ ভেদ করে সর্যমন্ডলে প্রবেশ 
করেন । তারপর ক্রমশঃ বহ্গলোকে গমন করেন। 

একেই বলে ভগবৎ সাযুজ্যলাভ। 

বাবা লোকনাথ উত্তরায়ণে 'দিনের বেলায় দেহত্যাগ করার সংকল্প 
করেন । 

গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, যে মার্গে দিন শুরুবর্ণ আগৃতুল্য 

প্রভাময় ও ছয়মাস উত্তরায়ণ, সেই মার্গে সগুণব্রন্দের উপাসকগণ গমন 
. করলে শেষে ব্রহ্দলোক প্রাপ্ত হন। 

তাছাড়া বাবা লোকনাথ পণ্াশ্নি বিদ্যার সম্যক পাঁরিচয় জানতেন বলেই 

বলোছলেন, দেহত্যাগের পর তাঁর দেহ যেন আঁগ্নিতে দাহ করা হয়। তান 

জানতেন, আঁগ্ন থেকেই তিনি এসেছেন এবং অশনি থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন । 

তাই ষে দেহ আঁগ্ন থেকে উদ্ভূত হয়েছেঃ সে দেহের আঁগ্নতেই লীন হওয়া 

উচিত । 

১৩ 

বাবা লোকনাথের মহাপ্রয়াণের আগের দিন রাত্রতে এক অলৌকিক 

ঘটনা ঘটে । প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী তখন বন্দাবনধামে ছিলেন । 

সোঁদন ছিল ১২৪৭ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ । 

সৌঁদন সন্ধ্যার সময় বিজয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর আসনে বসেছিলেন। 

হঠাৎ এক পাঁরচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন 'তিনি। কে যেন তাঁকে 

বলল, জীবনকৃষ্ণ, আম এসোঁছ তোর কাছে। 

এ কথা শুনে অপার বিস্ময়ে চমকে উঠলেন গোঁসাইজী। একমান্ত 

বারদীর রল্গচারী বাবা ছাড়া এ নামে তাঁকে আর কেউ ডাকে না। 

1বজয়কৃফ তাঁর সামনে তাকিয়ে দেখলেন, বারদীর বাবা লোকনাথ 

ব্লহ্মচারণ তাঁর সামনে দাঁড়য়ে। 

গোঁসাইজী তখন দারুণ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে'বাবা লোকনাথের চরণ 
স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন খবর না দিয়েই এভাবে এখানে এলেন ? 

বাবা লোকনাথ বললেন, জশবনকৃফ, আম আগামশ কালই দেহত্যাগ 

করব। তুই আমার বারদীর আশ্রমে গিয়ে বোস। এঁ আসনে বঙসবার মত 
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তোকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।.. 

একথা শুনে গোঁসাইজী বললেন, আমার এখন বৃজ্দাবনধাম ছেড়ে 

যাবার যো নেই। এখানে এক বছর থাকব বলে সংকজ্প করে আসন পেতে 

রয়োছ। 

বাবা লোকনাথ বললেন, তবে আম এ দেহ ছেড়ে দিই £ 

গোঁসাইজী বললেন, আপনার ঘা ইচ্ছা করুন। আপনার দেহের জন্য 

আমার এতকুও মায়া নেই । 

বাবা লোকনাথ বললেন, একথা বলাছস কেন 2 

গোঁসাইজী বললেন, মাপাঁন এর মধ্যে অনেক ক্ষাঁত করেছেন। 
লোকনাথবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ক ক্ষাতি আম করোছ বল। 

গোঁসাইজী বলতে লাগলেন, আপাঁন অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়ে অনেককেই 
অদস্ট প্রারব্ধ বলে বলে তাদের মন 'বিগাঁড়য়ে দিয়েছেন। তারা সব সাধন 

ভজন ছেড়ে দিয়ে অন্যরকম হয়ে গেছে । তারের সংশোধন করা কষ্ট 

সাপেক্ষ ব্যাপার । তাছাড়া আপনার কথা বুঝতে পারে না। তাই তারা 

ভুল পথে যাচ্ছে। 
সোঁদন বারদীর একদল লোক খোল, করতাল, বাতাসা নিয়ে আপনার 

কাছে গিয়ে বলে, বাবা, আমরা আশ্রমে হারর লুট 'দিতে এসোছ। 

কিন্তু তাদের কথা শুনে আপাঁন বললেন, এখানে হার নেই । যেখানে 

হার আছে, সেখানে গিয়ে তোরা হারর লুট দে। 
আপনার কথায় তারা অসন্তুষ্ট হলে আপাঁন তাদের বললেন, আঁম 

তোদের হারর মুখে প্রম্নাব কার । 

এই কথা শুনে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যায়। 
িছযাদন আগে আমার অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীধর চন্দ ঘোষ আপনার কাছে 

গেলে আপনি তাকে বলেন, তুই এতাঁদন গোঁসাইজণর কাছে থেকে কি 

পেয়োছস ? যে নিজে অন্ধ, সে 'িকরে অন্ধকে পথ দেখাবে 2 অন্ধ 

গুরুর সঙ্গ ছেড়ে দে। ছ' মাস তুই আমার কাছে থাক। তোকে 

আম ব্রন্দজ্ঞান দেখ আর ভধ্্বরেতা করে দেব। 
আর একদিন একটি লোক আপনার কাছে গিয়ে বলে, বাবা; আপাৰ 

আমাকে ফ্াল্পারায় মেনে লুট করতে বলেছিলেন । কিল্ছু আস 
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ত পারব লা, আমার কাম বড় বেশী । বলুন এখন আম তাহলে ক কার ? 
তা শুনে আপান তাকে বঙ্গেন, বেশ ত। যাঁদ তা নাই পারিস, কি 

আয় করাঁব? বেশ্যাগমন কর । ব্যাভিচার কর গে। 

পরে লোকাঁট আমার কাছে এসে বলে, বারদীর ব্রহ্ষচারী আমাকে 

বেশ্যাগমন করতে বলেছেন । মহাপুরুষের কথামত তা করলে আমার 
কখনও পাপ হবে না। 

তাহলে বলুনঃ এসব আপাঁন ক করছেন ই আপনার উপদেশে যে 
সাধারণ লোকের সর্বনাশ হবে । ধর্মকমে সবাই জলাঞ্জলি দেবে । স্বেচ্ছা- 
চারে ব্যাভিচারে সমাজ উৎসনে যাবে। 

মাসকয়েক আগে এক ব্রাহ্ম বক আপনার কাছে গিয়ে ঈশ্বর সাকার 

কি নিরাকার সে বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। তার সব কথা শুনে 

আপাঁন বলেন, তোর ঈশ্বরের মুখে আম হাঁগ, তার মুখে মীত। 

একথা শুনে ষুবকটি অত্যন্ত 'বিরন্ত হয়ে চলে যায়। দশ জনের কাছে 
বলতে লাগল, বারদী'র ব্রক্মচারণ ভয়ানক পাষণ্ড, নাস্তিক । 

এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে । আর তা সমাঞ্জের উপকার না করে 

অপকারই করে চলেছে । তাহলে বলুন, কেন আপনার দেহের জন্য আমার 

মায়া থাকবে? আপনার ভাব ও ভাষা বুঝতে না পেরে কত লোক 'বিপন্ন 

হচ্ছে। ষে ভাবে যেমন করে কথা বললে সাধারণ লোকে আপনার যথার্থ 

ভাব বুঝতে পারে, তেমনাট করে কেন বলছেন না? 

এই সব আভিযোগ শুনে বক্ষচারী বাবা বললেন, বটে, এখন ক আমি 
তাদের ভাষা শিখতে যাব নাক? ও সব লোক আমার কাছে আসে কেন ? 
আম ত তাদের ডেকে আন না। থাক, এসব কথা । এবার তোর আঁভ- 

যোগগযাল খণ্ডন করাছ, শোন। 
বারদীর যে সব লোক খোল করতাল, বাতাসা নিয়ে এসোছল, তারা 

আদার কথা অমান্য করায় আমি তাদের বলোছিলাম, তোদের হারর মুখে 

আমি গ্রন্নাব করি । একথা শুনে তাঁরা রেগে চলে গিয়োছল। কিন্তু 
আম কোন অশাস্তীয় কথা বালান । শাদ্দ্ে আছে হার হাঁ করে ঘশোদাকে 

নিজের খের মধ্যে বিশ্বয়ন্জাপ্ড দোঁখয়োছলেন। মহাভারতে বার্ণত 
'মিরনে কুজ। অহরনরেঞ মগের, নধ্যে রিদ্বরন্াস্ড দোখিয়েছিলেদ। আমি 
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যখন ব্রন্মাণ্ডের একজন এবং রক্ষাণ্ডের মধ্যেই প্রন্্রাব করে থাকি, তখন 

হরর মুখে প্রম্্রাব কার বলাতে অসঙ্গত বা দোষের কি হয়েছে 2 
এ কথার পরে গোঁসাইজী আর কোন কথা বলতে পারলেন না । আসলে 

লোকগুলি তাদের কপট হরিভীন্ত দেখাব!র জন্য আশ্রমে হারর লট 1দতে 
এসোছল।//€াদের অক্তরে কোন ভীন্তভাব ছিল না। বাবা লোকনাথ 
তা বুঝতে পেরে প্রথমে তাদের বলোছলেন, যেখানে তোদের হার আছে, 
সেখানে গিয়ে হরিরল;ট দে । এ কথার তাৎপর্য এই যে, তোদের অল্তরে 
যখন ভান্ত নেই, তোদের হার তখন কোথাও নেই । তাই তাঁর আশ্রমে 

হাঁরর লুট দিলে হার তা গ্রহণ করবেন না। সাত্যই প্রাণে যাঁদ হরির জন্য 
ব্যাকুলতা থাকে, অজ্তরে যাঁদ এঁকাল্তিক ভাঁন্ত থাকে, তবে যে কোন জায়গায় 

হরর লট দিলে হার তা অবশ্যই গ্রহণ করেন। 
এরপর বাবা লোকনাথ বললেন, এ ব্রাঙ্গষুবক 'নজেই ত খুব উচু 

অবস্হার কথা বলোছল। তাহলে আবার আমার কথা শুনে রাগ করল 

কেন? যুবকটি বলল, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । তখন আমি বললাম, সেই 

ঈশ্বরের মুখেই আমি হাগি, আম মত। আচ্ছা তুই বলনা, ঈম্বর যাঁদ 

সর্বব্যাপী হন, তাহলে আম হাঁগি মাত কোথায় ? 
বাবা লোকনাথ আরও বললেন, শ্রীধরের গ:রনভান্ত ও গুরানক্ঠা 

পরীক্ষা করার জন্যই ওকর্থা বলোছিলাম তাকে । আমার কথা শুনে লে 

চেচামেচি ও কটান্ত করতে করতে তার লেংট খুলে আমার গায়ে ছদড়ে 
মারে। আম তখন আসন থেকে উঠে দুহাত "দয়ে তাকে জাঁড়য়ে ধরে বললাম, 

শ্লীধর, তুই ঠিক বলোছিস। তোর গ:রনভান্ত দেখে খুবই আনন্দ পেলাম । 
আচ্ছা, তোর না ব্রন্গজ্ঞান হয়েছে ? এ দরজার কাছে একটা কুকুর বাঁম 
করেছে যা, তুই এ বাঁমটা খেয়ে আয়। 

শ্রীধরর আমার কথা শুনে সেই বাঁমটা সব খেয়ে এল । আম তখন 

আদর করে কাছে বাঁসয়ে ভজলেরামকে খাবার আনিয়ে খেতে বললাম । 

তারপর শ্রীধরকে বললাম, তোর যথার্থ ব্রন্মজ্ঞান হয়েছে । তুইও যা, আমিও 
তাই । আয়, আজ আম তোর সঙ্গে যাব। 

তোকে অন্ধ বলোছ, মূর্খ বলোঁছ বেশ করোছ। তুই ত দেশ বিদেশে 

আমায় মহাপুরুষ বলে বলে আমার সর্বনাশ করেছিস। বারদীতে এসে 
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বছর পাঁচেক বেশ ছিলাম । আর এখন রোগগদের চে'চামোঁচ আর মামলা 

মোকদ্দমার কথা উদয়াস্ত শুনতে হচ্ছে । এইজন্যেই ক আমার বারদীতে 

থাকা? শালা অন্ধ, মূর্খ । কচি কচি ছেলেগলোকে যোগাশক্ষা 'দচ্ছিস 

আর মুখে গুরু গর; করছিস। | 
বাবা লোকনাথ গোঁসাইজীকে অন্ধ ও মূর্খ বলেছেন। কারণ 

গোঁসাইজী বাছ 'ব্চার না করে ধাকে তাকে যোগাঁশিক্ষা দিচ্ছেন । কিন্তু 

যোগসাধনা সাধারণ দেহে সম্ভব নয়। ভগবানের বিভীতি দর্শনের জন্য 
যেমন অজর্তনের 'দিব্যদম্টর প্রয়োজন হয়োছিল, তেমনি যোগে 'সাদ্ধিলাভ 

করতে গেলেও দিব্য দেহের প্রয়োজন। এজন্য উপযযন্ত ও দক্ষ গুর; চাই, 
আবার উপযনৃস্ত ষ্যও চাই । যে শিষ্যের মধ্যে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ব্যাকুলতা ও 

ণব*্বাস আছে, সেই 'শিষ্যই হচ্ছে উপযন্ত শিষ্য । মহাভারতের একলব্য, 

উপমনহ্য ও উতঙ্কের মত যার মধ্যে গুরুভান্ত ও গুরীনহ্ঠা আছে, সে-ই 

উপষযন্ত শিষ্য । যোগাঁশক্ষার প্রস্তুতির জন্য কঠোর কৃচ্ছঃব্রত অনুষ্ঠান 
করতে হয়। একাঁনম্ঠ সাধনা ও চরম আত্মত্যাগের জন্য সচেষ্ট থাকতে 

হয়। তা না হলে অপাঁরপক দেহে যোগশিক্ষা করতে গেলে দেহের 
আনিষ্ট হয়। 

তাছাড়া বাবা লোকনাথ বিজয়কৃষ্কে সহ করতেন। তাঁকে আদর 

করে জীবনকৃফ বলে ডাকতেন । তাই তাঁর নামযশ শুনে ঈনেক লোক 

তাঁর কাছে ভিড় করলে, তাতে তাঁর সাধনার*ব্যাঘাত ঘটবে । এই জনাই 
1তাঁন তাঁর নিন্দা করতে থাকেন । তাঁর 'নন্দা শুনে বেশী লোক তাঁর 

কাছে যাবে না। 

বাবা লোকনাথ এর পর বললেন, 'বাধমত যারা স্রীগঙ্গ করতে পারে 
না, তাদেরই বলোছ,; ব্যাভচার করগে, বেশ্যাগমন করণে । এতে দোষের 

1ক হয়েছে ? শাস্দ বিরহদ্ধ আচারই ত ব্যাভচার | শাস্তাবাঁধ না মেনে নিজের 

স্্গমনও ত বেশ্যাগমন । ও শালারা আমার কথার মানে যখন বোঝে না, 

তখন আমার কাছে আসে কেন 2 

গভীরভাবে চিন্তা করেননি বলেই গোঁসাইজীর মত পুরুষও বাবা 

লোকনাথের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি । 

বাবা লোকনাথের কথা বলার ভাঙ্গটি সাত্যই বড় রহসাময়। একাদন 
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বাবার এক ভন্ত একাঁট রামপ্রসাদী গানের মানে জানতে চায়। বাবা তখন 

তাকে কিছ; বললেন না। পরে অন্য একাঁদন তাকে ডেকে বদলেন, দেখ 

বাপু, ভাষায় ভাসে ভাবে ডোবে। তাই ভাষা ও ভাব পরস্পর বিরোধী 

বলে ভাষায় ভাবকে সম্যক প্রকাশ করা বায় না। যখন তুই এভাবের 

ভাবুক হাব, তখন এঁ ভাষার মানে বুঝতে পারাঁব। আধ্যাত্মক ভাব 

অনেক সময় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তা অনভঁতির দ্বারাই বুঝতে 
হয়। যখন তোর মন এঁ ভাবে পূর্ণ হবে, তখন তোর মন এ ভাষার 

আভমুখী হবে। 

বাবা লোকনাথ যেভাবে কঠোর বাক্যবাণ দ্বারা ভস্তগণকে পরাঁক্ষা করে" 

ছেন, তেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ত্যাগী ও যোগী ছাড়া সাধারণ মানুষের 

পক্ষে সম্ভব নয়। এই পরাক্ষার মধ্য 'দয়ে তাদের ভীন্ত, নিষ্ঠা ও অধ্যাক্জ- 

সাধনার নাবড়তা যাচাই হয়ে যেত। 

একমাত্র রজনী ব্রহ্মচারী এ পরখক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাবা রজনী 
ব্রচারীকে আদেশ করেন, রজনী, তুই খন বাঁড়তে থাকাঁব তখন লেংটি 

পরাঁব আর যখন বাইরে বেরোবি তখন শাল দোশালা ব্যবহার করাঁব। 
বাবার এই আদেশমত রজনী বক্ষচারী ঢাকা ফিরে গিয়ে বাঁড়তে 

থাকার সময় লেট বা কৌপীন পরতে লাগলেন এবং বাইরে বেরোবার 

সময় আঁফসে যাবার জন্য পাঁরধেয় দামী পোশাক ব্যবহার করতে লাগলেন । 

এতে কেউ কেউ বলতে লাগলেন, রজনী অশাস্তীর কাজ করছেন একই 

দেহে কৌপীন ও কেট প্যান্ট ব্যবহার করে। 
কিছুদিন পর রজনী বাবা লোকনাথের কাছে এসে 'বিষয়াট উত্থাপন 

করলেন । 

বাবা তখন বললেন, হ্যাঁরে রজনী, তুই বলতে পারিস না যে এক গর্ভ 

স্নাবের পরামর্শে তোর এই দুর্দশা হয়েছে । 

একথা শুনে হকচকিয়ে গেলে অন্তষমাী বাবা লোকনাথ বুফলেন, 

রজনী তাঁর কথার অর্থ অনুধাবন করতে পারেনান। তাই 'ভাঁন 

বললেন, শোন রজনী, শ্রব শব্দ থেকেই ম্রাব কথাটির উৎপান্ত। এর মানে 

হলো বের হওয়া । তাই গর্ভ থেকে যে বার হয় অথাৎ ভ্রধ হয়, সে-ই হলো 
গৃর্ভম্রাব.।. এই অর্জে তুইও গর্ভন্ঘ জার আজও পরভিহদ। পাতে 
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গর্ভ ভ্রাব গল স্লো কিকরে ১ আমার পরামর্শ শুনে তোর এই দুর্দশা । 
তার মানে বহু যুগষুগান্ত তপস্যা করলে ষে অবন্হায় পেশছানো যায়, 

তুই সেই অক্হায় পেশছেছিস। অথাৎ একদেহে কৌপীন ও পেপ্টুলুন 
পরা বহ? ঝুগ্ধ যুগ্ান্তের তপস্যার ফল। 

বাবা লোকনাথের এই কথাগ্যীল বিশ্লেষণ করলে এই কথাই বোঝা যায় 
যে, যাঁর ভালমন্দ, মান অপমান ও নিন্দাস্তাতিতে সমজ্ঞান জন্মায় গতাঁনই 
সময় বিশেষে একদেহে কৌঁপীন ও প্যান্ট কোট প্রভাত দামী পোশাক 
ব্যবহার করতে পারেন। যাঁর সামাঁজকতা বোধ আছে, তাঁকে সমাজগত 
রীত-নীত মেনে চলতে হয়। সংসারী ও পামাজক মানুষ লোকাচার বা 
সমাজবাহর্ভত কোন কাজ করতে পারেন না। কিন্তু যান এই সমাজ ও 

সংসারের উধে্্+, তাঁর পক্ষে অসামাজক কাজ করা সন্তব। বাবা লোকনাথ 
আরও বোঝাতে চেয়েছেন, বহু যুগ যুগান্তরের তপস্যায় যাঁর "চত্ত নিম'ল 
ও নিম্পাপ না হয়েছে তাঁর পক্ষে সমাজে সংসারে বাস করে লোকাচার- 
বাহর্ভৃত কাজ করা সম্ভব নয়। সে সাহস তাঁর হবে না। 
“সর্বশেষে বৃন্দাবনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সামনে সূক্ষ্দেহে আবিভূত 

বাবা লোকনাথ বললেন, যাদের জন্য থাকা; তারাই যখন আমাকে চিনলেন 

না, আমার দ্বারা তাদের যখন কোন উপকারই হবে না । তখন আর থেকে 

লাভ? আম দেহ ছেড়ে 'দীচ্ছি। 
এসর শুনেও বাবাকে দেহ ছেড়ে দিতে নিষেধ করলেন না গোঁসাইজী | 

শুধু বললেন, আপনার যা ইচ্ছে করুন, আমার কছ বলার নেই । 
পরমুহ্তেহি ঘরের মধ্যে এক দমকা হাওয়া ঢুকে যেন সব কিছ; ওলট- 

পালট করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অল্তাহ্ত হলেন বাবা লোকনাথ । গোঁসাইজাী 

তখন ব্রহ্মচারী বাবা, ব্রক্মচারী বাবা বলে ব্যস্ত ও ব্যাকুলভাবে অনেকক্ষণ 
ডাকলেন। কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। 

ঞা্দকে 'িছ্াদন আগেই বাবা লোকনাথ তাঁর 'প্রয় শিষ্য পারব্রাজক 

রামকুমার চক্ররতাঁকে আঁবলম্বে বারদীতে আসার জন্য সক্ষম নির্দেশ দান 

করেন। বহু দূর থেকে পারব্রাজনরত রামকুমার অল্তরে বাবার সে নির্দেশ 
পাবার সঙ্গে সঙ্গে বারদীর পথে রওনা হন। মহাপ্রয়াণের আগের দিন ১৮ই 
জ্যৈষ্ঠ শানবার তান ত্রাহ্মমন্হব্তে বারদীর আশ্রমে উপাম্ছিত হন। 
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সন্ন্যাসী পারবাজক শিষ্য গুরুচরণে সাল্টাঙ্গ প্রণাম করতেই তাঁকে 
বকের মধ্যে টেনে নিলেন বাবা লোকনাথ । দীর্ঘ পরিব্রাজন জীবনের 

কঠোর তপশ্চঘার ফলে অধ্যাত্ম সাধনার যে উচ্চভূঁম শিষ্য রামকুমার লাভ 
করেছেন, বাবা তাঁর যোগদষ্টতে তা বুঝতে পারেন। রামকুমারও বুঝতে 

পারেনঃ এ অবস্হালাভ তাঁর একমান্র বাবার কৃপাবলেই সম্ভব হয়েছে। 

বুঝলেন, বাবার অসীম কৃপা ও করুণা তিনি দূর থেকে লাভ করেছেন। 

'তর্থাঁপ আজ গুরুর দেহত্যাগের কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাতর 

না হয়ে পারলেন না রামকুমার। 

এমন সময় গর; তাঁর প্রিয় শিষ্যকে নির্দেশ দলেন, তাঁর দেহের আগব- 
সংস্কারকালে রামকুমারই মুখাগ্রি ক্রিয়া সম্পন্ন করবে। 

১৯শে জ্যৈষ্ঠ রাঁববার সকাল হতেই সূর্ধদেব মেঘমনত্ত নির্মল আকাশে 

উাঁদত হয়ে িরণজাল বস্তার করতে লাগলেন যাতে তাঁর উজ্জ্বল রশ্ম- 

গলে মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের বাহন হয়ে তাঁকে রহ্গলোকে নিয়ে যেতে 
পারে। 

বাবা লোকনাথ পর্ণব্রক্ম । অমোঘ তাঁর ইচ্ছাশান্ত। প্রকতির উধেরে 
তান নিত্য সনাতন পুরুষ । সূর্য, চন্দ্র, গ্রহতারা প্রভাত প্রকীতির ছোট 

বড় সব কতুই যেন তাঁর সেই অমোঘ ইচ্ছাশান্তর বশীভূত । সেই ইচ্ছার 
প্রাতকূলতা সাধনের শান্ত যেন তাদের নেই । 

বারদীর সচল জীবন্ত 'শবকে পার্থব শরীরে শেষবারের মত দর্শন 

করার জন্য ভোর হতেই শত শত নরনারী দূর দূরান্তে হতে এসে উপাঁস্হত 
হলেন আশ্রমে । সকলেরই চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আপন্ন বিরহের এক 

গভীর বষাদ আর হতাশা । 

বাবার পাশেই উপাঁবষ্ট তাঁর পারব্রা্জক শিষ্য রামকুমারের তেজোদশপ্ত 
. দিব্যকাঁন্ত দর্শন করলেন ভত্তগণ। বাবার মহাসমাধির পূর্বমহূর্তে 
অকস্মাৎ তাঁর আঁবভাঁব দেখে সকলের মনেই প্রশ্ব জাগল, তবে 'ি হানই 
সেই ভগবান গাঙ্গুলী যান তাঁর পূর্ধজন্মে বাবার গুরু ছিলেন এবং যাঁর 

' উদ্ধারের জন্য বাবা ছিলেন প্রাতজ্ঞাবদ্ধ । 

অন্যাদনকার মত গোয়ালনী মা ভোগ রান্না করে এনে নিবেদন করলেন 
বাবাকে। তাঁর দু চোখ বেয়ে অশ্রু; ঝরে পড়াঁছল অবোরধারে । বাবাসে 
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ভোগ গ্রহণ করে প্রসাদ করে 'দিলেন। 
শোকে দুঃখে কাতর ভন্তদের প্রসাদ মুখে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবু 

গোয়ালিনী মা আশ্রমে সমাগত প্রাতাঁট ভন্তকে ডেকে ডেকে বাবার মহা- 
প্রসাদ খাওয়ালেন। 

ভন্তদের প্রসাদগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে জানতে পেরে বাবা লোকনাথ তাঁর 
' ঘরের ভিতরে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন। তারপর তাঁর আসনে উপ- 
(বেশন করলেন। ভত্তেরা সকলে 'নিবকি হয়ে বসল চারাদকে। 

অপাঁরসীম প্রেম ও করুণার মূর্ত বিগ্রহ বাবা লোকনাথ 'িরহকাতর ও 

মৌন ভন্তদের মনের অব্যন্ত ভাবাট বুঝতে পারলেন। তখন তিনি তাঁর 
অপলক 'দব্যদ্্টি সকলের উপর ছাঁড়য়ে 'দিয়ে স্বেহভরা কণ্ঠে তাদের 
বললেন, ওরে তোরা চিন্তায় এত কাতর হচ্ছি কেন 2 আম মরে যাব ? 
কেবল আমার এই জীর্ণ পুরাতন দেহটা পাত হবে। আম যেমন আছি, 

যেমন তোদের কাছে ছিলাম, তেমানই তোদের কাছেই থাকব । আমার 

মৃত্যু নেই। তোরা ভান্ত বি*বাস নিয়ে আমাকে একটু আদর করে ডাকলেই 
দেখাব আমি তোদের কত কাছটিতে আছ। এখন যেমন তোদের কথা 
শুনাছ, তেমান তখনও শুনব । এখন যেমন আপদে বিপদে আমার কৃপা 
পাঁচ্ছস, তখনও তেমান পাঁব। একথা মিথ্যা হবে না। 

বাবা আরও বলে যেতে লাগলেন, তাছাড়া আম যাবই বা কোথায় ? 

সমস্ত আঁস্তত্বের মধ্যেই ষে আম পূর্ণ হয়ে বরাজ করাঁছ। তোরা কেবল 
সত্য ধরে থাক। নিষ্ঠা 1নয়ে, ভগবানের শরণাগাত নিয়ে গুরপ্রদাশত 
পথে এগয়ে চল । 

আত্মানষ্ঠ যোগই ম্দান্তর পথ। ভান্তর সার । মল্গাদ সহারক মান্র। 

ভান্তকে সঙ্গে নিয়ে ঞগয়ে চল । তোদের বাধা দেবে কে? তোরা যে 

আমারই সন্তান। আমার সম্তানদের উপর কারোরই শাসন চলবে না। 

আম কোনাঁদন উপদেশ কারান । এ আদেশের স্হল। | 

তোরা আমায় ছাড়া নস, এই ভাবাট ভুলিস না আমি তোদের মধ্যেই, 
আছ, তোদের মধ্যেই থাকব । আম গনতা, আম আবনাশী । 

মানুষ অমৃতের পন্-_একাদন বেদে যে অমৃতত্ব ধ্বানত হয়োছিল, 

আজ বাবার শ্রশমুখ থেকে সেই অধৃতের বাণী শেষবারের মত শুনল 
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সমবেত ভন্তেরা। সেই অমৃতবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির ধারা নেমে 

এল যেন তাদের সংসারাবদ্ধ 'ব্র-তাপদগ্ধ হৃদয়ে । 
মহাযোগণ বাবা লোকনাথ এবার পার্ধব শরীরে তাঁর অপরুখণে অগলক 

ধদব্যদষ্টি শেষবারের মত প্রসারত করলেন সমবেত ভন্ত শিষ্যদের উপর । 

তারপর 'চিরনিমগ্ন হন মহাসমাধিতে । 
বাবার মহাপ্রয়াণের লীলাটও বড় অদ্ভূত ও অলোকিক। তন্তগণ 

দেখছেন, বাবা মহাসমাঁধতে লীন হয়েছেন, কিন্তু তাঁর দেহখাঁন আসনে 
যেমনভাবে উপাবিষ্ট থাকে, তেমনিই আছে । তারি বিফারিত অপলক চক্ষু 

দুট যথারীতি উন্মীলত আছে। 

তা দেখে কোন কোন ভস্ত ভাবঙ্গেন, বাবা হয়ত আগের মতই এই দেহ 

ছেড়ে উধর্বলোকে কোথাও গেছেন, আবার ফিরে আসবেন । তা নাহলে 

তাঁর আত্মা িরাঁদনের মত মরদেহ ত্যাগ করে গেলে তাঁর দেহ'টি ঢলে পড়ত, 

এমন উপাঁবষ্ট অবন্হায় থাকতে পারত না। 

আধার অনেকে ভাবলেন, এতক্ষণ যখন কেটে গেছে, তাহলে বাবা আর 

কখনই 'ফরবেন না। 

অবশেষে বেলা পৌনে বারোটা বাজলে একজন ভন্ত বাবার উপাঁবষ্ট 

দেহাটি স্পর্শ করতেই তা ঢলে পড়ে গেল। তখন উপস্হিত সকলেই বাবার 
মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে নীশ্চন্ত হলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুর্ন্ধ কণ্ঠেই অসংখ্য ভন্ত সমস্বরে বাবা লোকনাথের 

জয়ধ্বান করতে লাগল । আকাশ বাতাস মুখাঁরত হয়ে উঠল সেই জয়- 
ধ্াঁনতে । মহাতীর্থ বারদীর প্রাণপুরুষ ব্রন্মচারী বাবা আর নেই। 

আবালব্দ্ধবাঁনতা সকলেই শোকে বিহবল হয়ে অশ্রন্নবসর্জন করতে লাগল । 
তাঁর সন্তানসম প্রাণের ধনকে হারিয়ে গোয়ালনী মাও শোকে আকুল 

হয়ে কাঁদতে লাগলেন । বাবার চরণদুটিকে বুকে ধরে বাবাকে ডাকতে 
লাগলেন। [তান ভুলে গেলেন, এ সমাধ মহাসমাধ, এ সমাধি ভঙ্গ হবার 

নয়। 
ভন্তেরা এবার বাবার 'দব্য দেহাঁটি বহন করে আশ্রমের উঠোনের সেই 

বেলগাছতলায় আনলেন । মহাযোগী মহাপুরুষের দেহত্যাগের সংবাদ 

চারাঁদকে ছাঁড়য়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান নার্বশেষ সকণ 
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সম্প্রদায়ের লোক ছন্টে এল আশ্রমে বাবার দেহাঁটকে শেষবারের মত দর্শন 
করার জন্য। 

বারদণ গ্রামের চারাঁদকে প্রাতাঁট ঘরে ও হাটেবাজারে বত 'ঘি আর চন্দন- 

কাঠ ছিল তা নিয়ে এলেন ভক্তের দল। বাবার পূর্বানর্দেশমত আশ্রমের 
দক্ষিণাঁদকে পূর্বকোণে রচিত হলো চন্দনকাঠের চিতা । তারপর বাবার 
দবাদেহাটিকে শয়ন করানো হলো সেই তার উপরে । অগ্গাণত ভক্তের 
অন্তরের শ্রদ্ধার অর্থ)স্বরূপ ফুল ও মালায় গোটা দেহটি ঢেকে যায়। 'জয় 
বাবা লোকনাথ, জয় বাবা বারদীর ব্রন্মচারণ' প্রভাতি ধ্বান উচ্চারিত হয় 
অগ্াঁণত ভক্তের সববেত কণ্ঠে । 

রামকুমার শাস্তীয় বাঁধ অননসারে মন্ত্র উচ্চারণ করে ম:খে আগ্ম- 
সংযোগ করে গুরুর শেষ আদেশ পালন করলেন। অবশেষে চিতাণ্থি 

প্রজ্বীলত হলো । দেখতে দেখতে ব্রক্গচারী বাবার নম্বর মরদেহাঁট ভগস্মণ- 
ভূত হয়ে গেল জ্বলন্ত আগুনের শিখায় । কিন্তু এই বিনাশশীল দেহের 

মধ্যে যে আবনাশী দেহ আত্মা এতদিন বিরাজমান ছিল, সে আআা ত 

ভস্মীভূত হবার নয়। সেই নিত্যসন্তাময় আত্মা এই মরদেহ ত্যাগ করে 

সূর্যরশ্মি অবলম্বন করে বহ্ষলোকে গিয়ে নিত্যলীলায় প্রবৃত্ত হলেন 

শুধু । 
তান অপ্রকট হবার পরই ব্যাপ্ত হলেন সমগ্র জগতের জীবের হদয়ে 

সক্ষমভাবে অনবপ্রেরণা দিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্মেষ ঘটানোর 

জন্য। তাঁর এই [নত্যলীলার অন্ত নেই। মৃত্যু এ লীলার অবসান ঘটাতে 

পারবে না কোনাঁদন। কাল মুছে দিতে পারবে না কখনো তাঁর 'দিধ্য 

প্রভাব। এই জীবজগতে ঘূগে যুগে ফঙ্গাধারার মতই অনন্তকাল ধরে 

নিরবাচ্ছল্নভাবে প্রবাঁহত হয়ে চলবে তাঁর অপীম করএণার ধারা । 

১৫ 

মহাগ্রয়াণের পর সাধক, যোগী ও গুরুর সব লীলার অবসান হয়। 

কিন্তু মহাপ্রয়াণের দণর্ঘকাল পরেও ভগ্গবান লোকনাথের দিবালীলার শেষ 
+নেই। আজও [তিনি সক্ষর্কাবে প্রাতাট ভন্তের হদনো অনস্হান করে যেন 

লোকবাধ”1২৯ 
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বলছেন, ওরে তোরা কবে শীবশ্বাস করাঁব যে আমিই সর্বময় কতাঁ? আমার . 

উপর নির্ভর কর। সব কর্তৃত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়ে কেবল নিজের 

কর্তব্যটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যা। তাহলেই জীবনে শান্তি পাঁব। 

যে যেভাবে যখন আপদে বিপদে আমায় শরণ নেবে, সেইভাবেই আমার 

কৃপালাভ করবে । 
আম শরীর ছেড়ে দিয়োছি। কিন্তু ভন্তকে রক্ষা করার জন্য সর্বদাই 

ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে রয়োছ । তোদের চোখ নেই, তাই ত তোরা আমায় চোখে 
দোখস না। আমার উপর তোদের আস্হা এবং বাস ঘত বাড়বে, ততই 
তোদের সব অভীষ্ট সফল হবে। বারদীতে অবস্হান কালে যেমন আমার 

কাছ থেকে কেউ শন্য হাতে ফেরোন, আজও আমার শরণাগত অভীষ্ট 

ফল লাভে বিফল হয় না, হবে না। তবে তোরা কেবল জাগাঁতক চাওয়া 

ণনয়েই ভুলে থাঁকস না। সত্যলাভ করার জন্য চেষ্টা কর। আমার কৃপা 
অচিরেই তোদের সাধনপথকে সুগম করে তুলবে। 

জানাব, ভন্তের বোঝা আম নিজ স্কন্ধে বহন করে বেড়াই। তোদের 
সব দাঁয়ত্বই আমার | কেবল তোদের সহজ সরল মনটুকু আমায় দে। আম 
যে তোদের প্রেমের কাঙাল । 

আমার দয়া বি*্বময় ছড়িয়ে আছে । তোরা শ্রদ্ধার সঙ্গে চেয়ে কুঁড়য়ে 
নে। যে তার নিজের মনপ্রাণ সবটুকু আমায় দিতে পেরেছে, আমি তারই 

হয়ে গোছ। তোদের মধ্যে স্যরূপে আম আছি, চিরকাল থাকব। 
আম 'নিত্য জাগ্রত । তোদের সুখে সংখী, তোদের দুখে দুখী । 

আমার বিনাশ নেই । আম আছ, আছ, আছি। 

ও 

সেবার প্রয়াগে কুন্তমেলা বসেছে । কুস্তমেলায় বহ? নাগা সম্ন্যাসীর সমাগম 
হয়। সেবার বাবা লোকনাথের কয়েকজন ভন্তও গিয়েছিলেন কুম্তমেলায়। 

এক ভক্তের হাতে বাবা লোকনাথের একখানি ছাঁবি ছিল। ঘটনাচক্রে ছাঁবাট 
সহসা একজন নাগা সন্যাসীর চোখে পড়ে। ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে 
'বাস্মত হয়ে যান তান। ছাবি দেখে সন্ধ্যাসী মহাযোগ্ী লোকনাথের 
অসামান্য ষোগশীন্তর পারচয় পেয়ে তাঁর প্রাত কৌতূহলী হন ।' 
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সন্্যাসী তখন কিছঃক্ষণ স্হিরদৃষ্টিতে ছাবাঁটর 'দকে তাকিয়ে থেকে 
সেই ভস্তকে 'হন্দী ভাষায় বলেন, এই ব্রক্মভূত মহাত্মার ছাব কোথায় আপান 
পেলেন ? এই মহাত্মার যে দৃঁষ্ট তা সমগ্র জগৎসংসারকে দেখার জন্য। যে 
মহাপুরুষের এমন অপার্থব অলৌকিক দৃষ্টিঃ তান লোকসমাজে 'ককরে 
ছিলেন 2 এই শ্রেণীর মহাপুরুষ লোকসমাজে কখনো আসেন না। 

আপান বড় ভাগ্যবান যে এমন মহাত্মার সঙ্গলাভ করেছেন । 

নাগা সন্্যাসীর এই কথা থেকে বুঝতে পারা যায়, বাবা লোকনাথ যে 

একজন ব্রক্মভূত যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ, তা তাঁর ছাবাট একবার দেখেই 

তান তা বুঝতে পারেন। 
পূর্ণ অষ্টাসাঁদ্ধ একমাত্র সেই দেহেই ধারণ সন্তব, যে দেহ সম্পর্শরূপে 

দিব্যদেহে রূপান্তারত হয়েছে । অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ও একানিষ্ত কাঁঠিন তগশ্চর্যার 

মাধ্যমে বাবা লোকনাথ তাঁর প্রাণ মন ও দেহের প্রাতাঁট কোষের অগ, 

পরমাণ্গতীলকে র€পান্তাঁরত করেন। 

তাই তাঁর ভস্ত ও শিষ্যেরা তাঁর ন*্বর পাঁরবর্তনশীল দেহের মাঝে 

আঁবনম্বর অপাঁরবর্তনীয় আত্মার ভাব দর্শন করেন। তিনিই পরমাত্মার্পা 

ষড়ে*্বর্যময় ভগবান । তাই তাঁর মধ্যে দেখতে পওয়া যায় ভগবানের সকল 

ীবভীঁত। [তান একাধারে সর্বশীল্তমান পরম তা । আবার তাঁর মধ্যে 

ফুটে ওঠে প্রেম ও করুণার রসঘন মাধূযময় রুপ । তাঁর লীলায় অসংখ্য 

ভন্তের আত ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তাঁর এম্ব্য ও যোগাঁবভাতর প্রকাশ 
ঘটে। 

৫ 

মানুষ আজ ঘোর কাঁলর প্রভাবে পথন্রণ্ট, দিশেহারা । মাঁন্দরে মঠে, 

ধর্মক্ষেত্রের বিশৃংখলাময় পাঁরবেশের মধ্যে মানুষ আজ প্রকৃত সত্য ও সদ- 

গুরুর সন্ধান পাচ্ছে না। অনেকেই হয়ে পড়েছেন বিভ্রান্ত । মানাসক দ্বন্দ 

ও সংশয়ের ফলে ধর্মে আব্বাস, গুরুকে আবি*বাস এবং মন্দিরে বিগ্রহ 

প্রভীত বাঁহাক অন্ঠানের প্রাতি মান:যের বতৃষ্ণার ভাব বেড়ে চলেছে 

দনে। | 
এই বণগমীক্ধিক্ছণে পরম, পুরন্ষ লোকনাথ রয়েছেন নিত্যলালার মূর্ত | 
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1তাঁন মানুষকে আজও 'দয়ে চলেছেন প্রকৃত পথের সম্ধান। ধর্মের প্রকৃত 

সত্যকে সহজ করে তুলে ধরেছেন সকলের সামনে । আজ মানুষকে কোন 
িবশেষ অনংষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবানের অন:গ্রহ লাভ করতে হয়না । কেবল 

পরমপুরুষ বাবা লোকনাথকে স্মরণ করলেই সকলে পাবে ভগবানের 

অলোকিক কৃপা । 

বারদীর অন্যতম জাঁমদার আনন্দকাঁন্ত নাগ ছিলেন বাবা লোকনাথের 

কৃপাধন্য। তাঁর পৌঁন্র প্রেমরঞ্জন নাগের স্দী রেণুকণা নাগ 'ছলেন 

লোকনাথগতপ্রাণা। বাবা লোকনাথের প্রাত তাঁর ভান্ত ও বশ্বাস ছিল; 

অগাধ ও অতুলনীয়। 'তাঁন তাঁর সারাজীবন ধরে বাবা লোকনাথের সেবা, 
পৃজো' ধ্যান ও ধারণায় আতিবাহত করেন । কিন্তু একটা দুঃখ ও চাপা 

ক্ষোভ তাঁর মনকে প্রায়ই পাড়া দেয় । সে দ্ঃখ হলো এই যে, তানি সারা- 

জীবন পরম নিম্ঠা ও ভীন্তর সঙ্গে বাবার সেবা করে আসছেন, তবু এক 

বারও বাবার সূক্ষমদেহের দর্শন পেলেন না। 

[তিনি অলোৌককভাবে একাঁদন বাবার একটি পূর্ণ অকহার মার্তর 
চিত্র পান। সেই চিন্রটি পূজোর ঘরে রেখে রোজ নিয়ামত পূজো করেন। 
প্রাতদিন পূজোর পর প্রায়ই তান সেই চিত্রাটর সামনে তাঁর অন্তরের 

আর্ত ও আকুল প্রার্থনা জানান, হে বাবা, চিরকাল তোমার নাম করেই 

গেলাম, কিল্তু একাঁদনও তুমি ত দেখা দিলে না। তুমি সাঁত্যই আছ? 

তুম যে বলোছলে তুমি যেমন ছিলে, তেমনিই চিরকাল থাকবে । তোমার 
নিতালীলার শেষ হবে না কোনাঁদন। 

১৯৮৮ সালের শেষের 'দিকে হঠাং তিনি অস:স্হ হয়ে পড়েন। তানি 

অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরের বর্ণ নীল হয়ে যায়। তখন তাঁর 

জামাতা ও কন্যা বাবা লোকনাথের ও তাঁদের গুরুদেব লোকনাথ কৃপাধনা 

শ্রীনাঁশকান্ত বসুর দুটি ছাঁব রেণুকনার মাথার নিকট রেখে দেন। তাঁরা 
ব্যাকুলভাবে বাবাকে স্মরণ করতে থাকেন। 

হঠাৎ একাঁদন চেতনা ফিরে পানধরেণুকণা | তান 'বছানায় উঠে বসেন 
এবং 'বাবা বাবা” বলে কেদে ওঠেন। তারপর পরমহাতেই অচেতন হন্নে 
পড়েন। তাঁর দেহটি বিছানায় ঢলে পড়ে। 

:: ভান্তার এসে রোগিনীকে পরাক্ষা করে বলৈন, এ ছচ্ছে' ভাগ কমা 
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অথাৎ গভীর অচৈতন্য অকচ্হা। আঁক্সজেন ও প্রাণরক্ষার শেষ ওষুধ দেওয়া 
হলো। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। 

ডান্তারেরা জানালেন, এই অচৈতন্য অবন্হাতেই রোঁগনীর প্রাণ 
বয়োগের সম্ভাবনা আছে । 

কন্যা প্রাতমা এই ঘটনায় বহবল ও শোকে আকুল হয়ে পড়েন। 
অকস্মাৎ এই ঘটনা 'বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত পাঁরবারের সকলেরই মাথার 
উপর এসে পড়ে। বাবার প্রাঁতকতির সামনে আকুলভাবে আছড়ে পড়ে 
কাঁদতে থাকেন প্রাতমা। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, হে বাবা, বিনা 

"চিকিৎসায় মা এমনভাবে অকালে চলে যাবেন, এ আঘাত আম জীবনে 
কখনো ভূলতে পারব না। 

রেণুকণাকে সবাই দুদুমা বলে ডাকত । দুদূমার অসহখ"সারবার নয় । 

এই খবর পেয়ে আত্মীয় স্বজনেরা শেষবারের মত তাঁকে দেখবার জন্য ছুটে 
জাসেন। 

কিন্ত ডান্তারদের ও বাঁড়র লোকজনদের সকলকে 'বিম্ময়ে অবাক করে 

দিয়ে দ্বিতীয় দিনে সম্পূর্ণ সন্হ অবচ্হায় উঠে বসেন রেণুকণা। তানি 

। তাঁর আত্মীদের কাগজ কলম নিয়ে তাঁর কাছে এসে বলতে বলেন। 
"তান তাঁর কন্যা প্রাতমাকে কাছে ডেকে বলেন, আম দেহে এসোঁছ 
শধ; তোদের এই কথা বলতে যে, বাবা আছেন । তানি সদা সর্বদাই 
আমাদের সকলের সাথে সাথেই আছেন । জাঁনস, কেন আঁম নেমে 
এলাম 2 তৃই বাবার কাছে কে'দোছাল, আম বিনা িকংসায় মারা যাচ্ছি 
বলে। বাবা তাই আমাকে পাঁঠয়ে দিলেন 'চীকৎসা করাবার জন্য। তবে 

আম কয়েকাঁদন মান থাকব। 

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে ষান কন্যা প্রীতমা | 'তাঁন ষে বাবার প্রাতি- 

কীতর সামনে আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানয়োছিলেন বাবার 
কাছে, তা তাঁর মা গভীর অচৈতন্য অবস্হাতে 'কিকরে জানলেন? তখন 
ত তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না। তাছাড়া যে গভীর অচৈতন্য অবচ্হা কাটার 
কোন লপ্জাবনাই ছিল না ভান্তারী মতে, সে অবস্হা সহসা কাটল ককরে, 
দুয়া িইব্জ রং নার হয়ে উঠলেন কেমন করে ? 

হাইশফযার়ধয় ঘটনাটি বব্যাধা গলাকদযগ্রই এ জর এ, 
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তা বুঝতে বাঁক রইল না কারো। 
প্রীতমার ছেলে বাদশা রেণুকণাকে প্রশু করলেন, আচ্ছা দিদু, তাঁম 

ক বাবা লোকনাথকে দর্শন করেছ ? 

এক অপরূপ দিব্য দ্যটাততে সহসা উজ্জল হয়ে উঠল রেণুকণার 

ধববর্ণ মুখখানি । তানি বললেন, তোরা 'ক শুনতে চাস সে কথা ?£ তবে 

শোন। আম দেখলাম আমার দেহ থেকে আম বোৌরয়ে এলাম। তারপর 
উধ্বাদকে উঠতে থাকলাম। তোরা তখন আমার দেহটিকে ঘিরে বসে 

আঁছস। মনে হলো, আমার মাথাটা যেন দুখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে গেল এবং 

তার মধ্য দিয়ে আঁম শরীর ছেড়ে উপরে উঠতে লাগলাম । উপরে উঠতে | 

উঠতে আঁম এত উধের্ব উঠে গেলাম যে পাঁথকীটা একটা ছোট্র বন্তুর মত 

মনে হলো। আম নীল আকাশ ভেদ করে উপরে উঠতে থাকলাম । নীচে 

নীল সমব্দ্রু দেখতে পেলাম । ীনচের পাথবাঁটা দেখে মনে হলো কি নোংরা 

আর দুঃখে ভরা । আরও উধ্র্বে উঠে এক জায়গায় দেখলাম, ভগবান ?শিব 
বসে আছেন ধ্যানাসনে আর তাঁর পাশেই বসে আছেন বাবা লোকনাথ । 

আমাকে দেখে বাবা আসন ছেড়ে উঠে এলেন এবং অসীম কর.ণায় 

তাঁর বক্ষের মধ্যে আমাকে টেনে নিলেন। আমার মাথায় ও মুখে তাঁর 
কৃপাহস্ত বলয়ে দিলেন । 

তাঁর এই উপলাব্ধ রেণুকণা যখন বলাছলেন, তখন উপাস্হত সকলেই 

দেখলেন তাঁর সবাঙ্গে এক 'দব্য জ্যোতর ঢেউ খেলে যাচ্ছে । তিনি তাঁর 

দাঁক্ষণ হস্তাঁট প্রসারিত করে ত।লুর মাঝখানে এক গোলাপা রঙের বৃত্ত 
দেখালেন! এমন রান্তম আভা কেউ দেখোন কোনাঁদন তাঁর অঙ্গে । 

1তনি বললেন, এটা আমার হাত নয়, এ হাত বাবার । এস, এই হাত 

তোমরা স্পর্শ করো। তাঁর আশাবাদ মাথায় নাও। আম বাবার কাছ! 
থেকে তোমাদের সকলের জন্য এক দিব্য বাণ নিয়ে এসোছ। 

আমার নিম্ন অঙ্গের কোন অনন্ভঁতি নেই । ওটা জলে পড়ে ছাই হয়ে 
গেছে। আমার সমস্ত শীন্ত কেবল উধ্বাঙ্গে এবং হাতের মধ্যে আছে । 
এই হাতাঁট বাবার কৃপাহস্ত। বাবা আমাকে তোদের কাছে পাঠিয়েছেন এই.. 
অভয়্বাণী শোনাবার জন্য যে, তিনি আছেন, আজও জীবন্ত হয়ে আছেন ।' 

' এই খবর লোকমুখে ছাড়িয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দা লোকনাথভন্ত 
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আসতে লাগল তাঁর কাছে । 'তাঁন তাঁর দাঁক্ষণ হস্ত প্রসারিত করে সকলকে 
স্বেহভরে আশীবাদ করলেন। 

কয়েকাদন এইভাবে কাটতে লাগল। তান সব সময় সং প্রসঙ্গ 
আলোচনা করতে লাগলেন। 'কিভাবে সংসারে থেকে সংসার জীবন 
যাপন করে মানুষ ঈশ্বরলাভ করতে পারে এবং তাঁর কৃপা পেয়ে ধন্য হতে 
পারে, সেই কথা তিনি সকলকে সহজভাবে বাঁঝয়ে দিতে লাগলেন । 

তাঁর কথা শুনে উপাঁচ্হিত সকলের মনে হাচ্ছিল, তিনি যেন নিজে কিছুই 
বলছেন না, কে যেন সংক্ষমভাবে তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে এই ধমতত্ 

' সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। 

অসুখের আগে তাঁর দুই চোখে ছানি পড়ার জন্য ভাল দেখতে পেতেন 
না। কিন্তু এই সময় তিনি তাঁর দুটি চোখেরই দম্টশান্ত অলৌদিকভাবে 

ফিরে পান। তিনি দূরের যত সব বদ্তু ও ঘটনা স্পম্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে 

লাগলেন এবং যথাযথ ভাবে তা সব বলতে লাগলেন। 

এই সব দেখে ডান্তারেরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন । তাঁরা বাবা লোকনাথের 
লোকোন্তর মাহমা ও নিত্যলীলার পাঁরচয় পেয়ে স্ত্িত হয়ে গেলেন । 

তাঁরা ভাবতে লাগলেন, তবে 'কি বিজ্ঞান মিথ্যা, অথবা এই লৌকিক বস্তু- 

' জগতের উধের্য এক অলোঁকিক অধ্যত্ম জগৎ আছে যার রহস্য বিজ্ঞান ভেদ 
করতে পারে না, কোনাঁদন পারবেও না। 

লোকনাথ সম্বন্ধে কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই এক 'দব্য 

আনন্দের উজ্জবলতায় উদভাঁসত হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল । 

তবু ডান্তারেরা কিভাবে তাঁকে দীর্ঘাদন বাঁচিয়ে রাখা যায়, তার জন্য 

চেষ্টা করতে লাগলেন। নানা ওষুধপন্রের ব্যব্হা করতে লাগলেন। 

?িল্তু রেণুমা বারবার একই কথা বলতে লাগলেন, আমার সময় হয়ে 

গেছে । আমাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা বথা । আমাকে বাবা মানস দনকতকের 

জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে থাকার আনন্দ আম পেয়োছ। তোমরা 
আমাকে এই জবালা যল্্রণাময় পাঁথবীতে কেন টেনে রাখবার চেস্টা করছ 2 

সেখানে কী আনন্দ ! কত শান্তি, কী পাবন্রতা ! আমাকে বাবার কাছে 
শঁফরে যাবার অনুমাঁত তোমরা দাও । 

তবু ভান্তারদের 'চীকৎসা চলতে লাগল । কিন্তু এ চেষ্টা ভাল লাগত 
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নারেণমার়। এই চিকিৎসা ধর্ম চলতে থাকে তখন তিমি বিষাদের 

কাঁলমায় আচ্ছন্ন ও ভার হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল । 'তাঁন তখন কেবাঁল 

ভাবতে থাকেন, যাঁদ এই সব চাকৎসার ফলো তনি সম্পূর্ণ সংস্হ হয়ে 

ওঠেন, তাহলে তান আর বাবার কাছে যেতে পারবেন না। কিন্তু বাবা 

লোকনাথেক প্রাত তাঁর গভীর বিশ্বাস তাঁর সব 'বিষাদকে ছিন্নভিন্ন করে 

দেয়। তান মনকে বোঝান, বাবা বখন কিছাীদনের জন্য তাঁকে এই মর্তা- 

ভাঁমিতে এই সংসারে পাঠিয়েছেন তখন 'তাঁন যথাসময়ে তাঁকে এখান থেকে 

সাঁরয়ে নিয়ে যাবেন। কোন 'চাকৎসাই তাঁকে এখানে দীর্ঘকালের জন্য 

আটকে রেখে দিতে পারবে না। এই সময় আঝজেন 'সাঁল'ডার প্রভাতি 

নানারকম চিকিৎসার সরঞ্জামে ও ওষুধপন্রতে তাঁর ঘরখানি ভরে থাকে । 

রেণ্মাকে নিয়ে বাঁড়র সকলেই সব সময় ব্যস্ত হয়ে আছেন। 
একাঁদন রাত দশটার সময় হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে রেণ্মা তাঁর 

মেয়ের ছেলে বাদশার স্বী গ্ীরয়াকে ডেকে বলেন, তুমি ভিজে তোয়ালে 

ধদ্যে বাবার গা মায়ে দাগডান। তুমি তাঁকে খেতে দাগাঁন। বাবা 

আমাকে বললেন, তানি অভুস্ত, ক্ষুধায় কাতর। তুম এখাঁন তাঁকে ভোগ 
দাও। 

এই কথা শুনে বাদশা, গিয়া ও পাঁরবারের সকলেই অশ্চর্ষ হয়ে ান। 
তাঁরা ভেবে দেখেন, সাঁত্যই.-ত ৷ তাঁরা তাঁদের 'দাঁদমাকে নিয়ে বাস্ত থাকায় 

বাবার সেবা ও পূজার কথা ভুলে গেছেন। সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত 

বাবাকে ভোগ দেওয়া হয়ান। কিন্তু রেণুমা অন্য ঘরে শুয়ে থেকে একথা 

জানলেন ক করে? তাঁরা বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে বাবার অলৌকিক 

লীলা। 

যাই হোক, তৎক্ষণাৎ গণীরয়া ছুটে গেলেন বাবাকে ভোগ রান্না করে 
দেবার জন্য । 

এইভাবে আরও সাতাঁদন সজ্ঞানে মরদেহে রাজ করেন রনেণ্মা । এক- 

দন তান বললেন, আমি আমার বড় মেয়ে পুতুল আর আমার কনিষ্ঠ 

দৌহিত্র আমোরকাবাসী রাজার জন্য অপেক্ষা করে আছি। তারা এলে 
তাদের আশীবদি করে চলে বাব। ৯ 
১৪৫৪৫ টিনিটিননির রা 
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একদিন বাদশাকে জিজ্ঞাসা করতে বাদশা বগল, রাজা জানিয়েছে, 
আসতে পারবে না। তবে পুতুলমাঁসি আসছেন। 

রেণুমা বললেন, আচ্ছা, তবে আম আরও দু একটা 'দিন থাকব। 

পুতুলকে দেখে চলে ধাব। 

অবশেষে বড় মেয়ে পুতুল এলে তাকে আশাবাদ করে সঙ্ঞানে বাবা 

লোকনাথকে স্মরণ করতে করতে মরদেহ ত্যাগ করে ধরাধাম থেকে 

'নত্যধামে চলে গেলেন রেণুমা | সোঁদন ছিল ১৯৮৮ সালের ১১ই মার্চ। 

রেণুমার দেহত্যাগের পর পাঁরবারের সকলের মনেই প্রশ্ন জাগে, 

রেণুমা কি সাঁত্য সাঁত্যই লোকনাথবাবার কাছে চলে গেছেন 2 তানি এখন 

কোথায় ? 

সৈই বছরই ৬ই ডিসেম্বর তাঁরখে শেষ রাত্রতে গাঁরয়া এক স্বপ্প 

দেখলেন, বাঁড়তে বাবা লোকনাথের নাম সংকীর্তন হচ্ছে। অনেকেই 

এসেছেন । হঠাং রেণুমাও সেখানে এসে উপস্হিত হলেন। 

গুরিয়া তখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'দিদু, তুম এখানে 'ি করছ ? 

রেণুমা উত্তর দিলেন, যখনই এই বাঁড়তে বাবার নাম কীর্তন হয়, 

তখনই আম চলে আঁস। 

গঁরয়া আরও প্রশ্ন করলেন, তোমার নিকট আত্মীয়া বাসদ তোমাকে 

স্বপু দেখেছেন, তুমি কোন এক বরফে ঢাকা পাহাড়ের উপর বাবা লোক- 

নাথের কাছে আছ । ধদিদু, সাঁত্যই কি তুমি বাবার কাছে থাক ? 
রেণুমা বললেন, হ্যাঁ, আম তাঁর কাছেই আঁছ। ভোর হয়ে আসছে। 

আম এখন যাই। 

এই বনে তখনই অন্তাহ্হত হলেন রেণুমা । 
রেণুকণা নাগের মত অনেক ভন্তেরই বাবার দন না পাওয়ার জন্য 

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে মনে । থাকে এক চাপা ক্ষোভ। কিন্তু হতাশ হয়ে 

ভীন্তর সাধনায় ?পাছয়ে পড়লে হবে না। পরম করুণাময় মঙ্গলময় বাবা 

সারা জীবনের মধ্যে একাঁদন না একাঁদন দর্শন অবশ্যই দেবেন- এই 

বধ্বাসকে দঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে অন্তরে ভান্ত ও আকুতি 

কনার : 
যাবা লোকনাথ যে আজও . শয়শাগত ভত্তকে সর্ধগরই রন্দা করছেন, তাঁর 
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আঁবনাশী আত্মা ষে এই বিশ্বের মধ্যেই 'বিরাঁজত আছে, সেই পরম সত্যাট 
ভন্তদের জানাবার জন্যই তবাবা 'িছাদনের জন্য রেণুকণাকে 'নিত্যধাম 

হতে এই মর্তাধামে পাঠিয়ে দেন। 

৮০ 

বাবা লোকনাথের অসীম কৃপা ও করুণাময় নিত্লীলার আর একটি 

ঘটনার কথা শোনা যায় এক ীবলাত ফেরত এঞ্জীনীয়ারের মুখ থেকে। 

তাঁর বতমান ঠিকানা কলকাতার অন্তর্গত পণশ্রশ, বেহালা । 'তাঁন নিজ- 

মুখে ঘটনার যে ববরণ দেন তা যথাযথ 'লাখত হলো । 
আমার পতৃদেব ছলেন ভারত সরকারের এক উচ্চপদস্হ আফসার । 

1তাঁন আচার 'বচার, চালচলন ও জীবনযান্রায় ছিলেন পুরাদস্তুর সাহেব । 

ধর্ম, ঈশ্বর, পজাপার্বণ ইত্যাঁদতে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। 'কন্তু 

আমার মা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকীতির। আচার আচরণ ও চালচলনে 

1তনি ছিলেন খাঁটি হন্দু। পূজা পার্বণ, তাঁথ নক্ষত্র ও শুভাশুভ মানা 

ও বিচার করে চলা ছিল তাঁর দৈনাঁন্দন জীবনের অঙ্গ । তান ছিলেন 
বাবা লোকনাথের একনিম্ঠ ভন্ত । 

পিন্তু কোন সূত্রে বাবা .লোকনাথ মাকে আকর্ষণ করতেন এবং কেনই 

বা ?তাঁন তাঁর একানষ্ঠ ভত্ত হয়ে উঠোছলেন, সে হীতহাস আমার জানা 

নেই। শুধু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখাঁছ, এই মহাপুরুষ আমাদের 
পাঁরবারেই একজন এবং আমার মায়ের গর: ও আরাধ্য দেবতা । 

আমার 'িতৃদেব ও জনন দুজনে দুই বিপরীত মেরুর মানুষ হয়েও, 

1কভাবে দীর্ঘকাল সব ছন্দাববাদ পাঁরহার করে মিলে মিশে সংসার করে 
গেলেন, সে এক আশ্চর্ধ ব্যাপার ৷ পাঁরণত বয়সে ভেবেছি, এও হয়ত বাবা 

লোকনাথের দয়াতেই সম্ভব হয়েছে । 

আমার 'পতৃদেব বেশীর ভাগ সময়ই 'বিদেশে থাকতেন । কখনো 
আমোৌরকা, কখনো ইংলন্ড ও রাশিয়ায় থাকতে হত তাঁকে । আমরা ভাই 
বোন মায়ের তত্বাবধানে দিল্লীতে থাকতাম । যে কোন কাজে আমার মা 
বাবা লোকনাথকে না ডেকে বা তাঁর পদধূ'ল না নয়ে কিছু করতেন না। 

আমাদের পরাক্ষায় বঙ্গার আগে বা বিদেশে যাবার সময় বাবা লোকনাথের 
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পট ছ'য়ে প্রণাম করে বেরোতে হত । ক্রমে এটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়য়ে 
যায়। 

আমার 'পিতৃদেব মাঝে মাঝে বাঁড় ফিরে মায়ের সব কাণ্ড-কারখানা 
দেখে মুচাঁক হাসতেন। হয়ত বাবা জানতেন, মাকে এ পথ থেকে 'ফাঁরয়ে 

আনা অসস্ভব। তাই তান কোনাঁদন বাধা দিতেন না। 
আঁন্তিম অবস্হায় মা সারাদন বাবা লোকনাথের পূজা, ধ্যান, স্মরণ, 

মনন ও সেবায় নিমগ্ব থাকতেন। এইভাবে একদিন বাবার চরণে লন হয়ে 
যান মা। এ আমার স্বচক্ষে দেখা । 

আমি যখন কোঁমক্যাল এঁজনীয়াঁরং পড়তে বিলেত যাই, তখন মা 
আমাকে বাবার মূর্তির একি লকেট 'দয়ে বলোছিলেন, বিপদে বাবাকে 

ডাকবে, সব বিপদ কেটে যাবে । মার কথাই শিরোধার্য করো, প্রাতবাদের 
সব ভাষা হারিয়ে গেছে। মার আন্তাঁরকতা, ভীন্ত ও নিষ্ঠা আমায় মধ 

করেছে । 
ইতিমধ্যে আমাদের সংসারে এসেছে এক বিরাট পাঁরবর্তন। আমার 

বোনের বিয়ে হওয়ায় জব্বলপুর চলে গেছে । মা স্বর্গতা। আমার 'পিতৃদেব 
তৎকালীন, রাষ্ট্রপাঁতর সাথে এক বিরাট দল নিয়ে রাশিয়ায় গেছেন । যাবার 

আগে আমাকে বলে গেলেন, 'দিল্লীতে টিন্তরঞ্জন পার্কে যে নূতন বাঁড় 

তৈরি হচ্ছে, তার যেন যথার্থ তদারাক হয়। একটা চাকরও ঠিক করে 

গেলেন। আঁম বাঁড় তোঁরর কাজের দেখাশোনা কার এবং একট প্রায়- 

সমাপ্ত ঘরে চাকরকে নিয়ে থাক । চাকর রান্না করে, দুজনে খাই । এই সময় 

একাঁদন পতৃদেবের একখান 'চাঠ পেলাম ৷ জানলাম, তার ফিরতে দেরি 

হবে। মনটা থারাপ হয়ে গেলে। আকাশ পাতাল ভাবাঁছ। রানে জবর 
হলো। 

পরাঁদন সকালে দোঁখ, সারা দেহে গনট বসল্ত বোৌরয়েছে। চাকর 

দেখে ভয় গেয়ে গেল৷ ভয় পাওয়া অস্বাভাবক নয়। তবে দুবেলা এসে 

আমায় জল ও দুধ সাবু দিয়ে যেত। সারা দিনরাত একা ঘরে থাঁক আর 

অসহ্য যল্পরণায় ছটফট কাঁর। 
এইভাবে দুই দন যাওয়ার পর আমার মার কথা মনে পড়ে গেল। 

[তানি আমাকে বিপদে বাবা লোকনাথকে ডাকতে বলোছলেন। তাহলে সবক 
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খবপদ কেটে বাবে। র 

এবার আম কার়মনোবাক্যে বাবা লোকনাথকে ডাকতে লাগলাম। বার 

বার প্রার্থনা করতে লাগলাম, বাবা, তুম আমাকে এ ল্পুণা থেকে বাঁচাও, 
আমার জশবন রক্ষা করো । 

সেইদন সধ্ধ্যার সময় আমার যেন একটু ঘুমের ঘোর এল। এমন 
সময় বাবা লোকনাথ স্বয়ং জানালা 'দয়ে ঘরে ঢুকে আমার মাথা থেকে পা 

পর্্ত হাত বূলিয়ে দিলেন পরম স্বেহভরে । আমি পাঁরচ্কার চোখ মেলে 

তাকিয়ে আছ। তাঁকে আঁম স্পম্ট দেখলাম । আমার সবাঙ্গ বরফের মত 

ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মুখ 'দিয়ে একটা কথাও বলতে পারলাম না। চোখের 

পলকে সেই জ্যোতিময় মার্ত অন্তাহত হয়ে গেল । আমি গভীর ঘুমে 

আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম । মনে হলো, কে যেন আমাকে সন্মোহত করে চলে 
গেল। আমার কোন শান্ত নেই । 

পরাঁদন সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেলে। আম 

বানায় উঠে বসলাম। এবার নিজের দেহের দিকে চোখ পড়ামান্ন এক 
1বস্ময়কর অনুভূতিতে সমস্ত মন ভরে গেল আমার । দেখলাম, আমার 

দেহের কোথাও গাট বসন্তের চিহও নেই । দেহ আগে যেমন ছিল, তেমান 

মস্ণ। আম তখন সম্পূর্ণ সজ্হ। 

ভাবলাম, তবে মার কথাই সত্য। আমার কাতর ডাক শুনে পরম 

করুণাময় বাবা লোকনাথ এসৌছলেন, আমাকে রোগমনস্ত করে দিয়ে গেলেন 

তাঁর অলৌকিক শান্তর দ্বারা । 

বুঝলাম, বাবার ভন্তের কোন অমঙ্গল হয় না। আজও তান নিজে 

এসে শরণাগতকে রক্ষা করেন । অপার তাঁর করুণা । 

এই ঘটনার একমাস পর আমার 'পিতৃদেব 'দল্লী ফিরে আসেন । আমার 
মুখ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে কেদে ফেললেন । জীবনে তাঁর চোখে 
প্রথম জল দোঁখ। তাঁর একমার পনের জীবন রক্ষা পেয়েছে বাবা লোকনাথের 

দয়ায় । 

এর পর আমার পিতা রাজামস্ত্ এনে শ্বেতপাথর 'দিন্নে এ বাঁড়র 
একটি দ্বরকে মন্দিরে র্প্াল্তাঁরত রুরলেন। রচরপর বানা তাযারজগের 
এক অপরূপ খ্বেত পাথগের মল প্রীতত্টা করলেন? তখয়েই আনান 
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মার একাঁট পৃণবিয়ব মৃর্তও স্হাপন করা হয়। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে 
িছু:রত হতে থাকে ভগবং প্রেমের অপূর্ব মাহমা । 

অবসর জীবনে আমার পিতা এ মান্দরে বাবা লোকনাথের মূর্তির 
সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন । পরে মার 
মার্তর সামনে গিয়ে তাকাতেই দুচোখে জল ঝরে পড়ত । 

হয়ত অতাঁতে একাঁদন ধে ভুল করোছিলেন, সে ভুলের প্রায়াশ্ন্ত 
করতেন। 

৩ 

উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়ার অন্তর্গত বাগেন্বরে 

শ্লীমং স্বামী শ্ধানচ্দ ব্রদ্মচারী একাঁট ছোট পাহাড়ের উপর যেভাবে বাবা 
লোকনাথের মান্দরসহ একাঁট আশ্রম নিমাণ করেন তা সাঁত্যই এক 

অলোকক ব্যাপার ৷ 

জায়গাঁট জনমানবশূনা । শুধু পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা । সেখানে 

জলের কোন ব্যবস্হা নেই । কিছুদ্রে আছে শুধু তিউমারা নামে ছোট্র 
একটি গ্রাম । 

তবু বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত স্বামীজশর বড় ভাল লেগে গেল 

জায়গাটি দেখে । তাঁর মনে হলো, এই জায়গাই হলো বাবার মাঁন্দর নিমাণের 

উপযযন্ত স্হান। যেমন মনোরম, তেমাঁন নিজন। 

গ্রামের আধবাসীদের কাছে কথাটা তুলতেই তারা একযোগে সাহায্যের 

জন্য উৎসাহভরে এীগয়ে এল । বাবা লোকনাথের নাম শুনেই তারা উৎ- 

সাহত হয়ে উঠল বিশেষভাবে । অথচ আগে তারা কখনও এ নাম শোনেনি । 

বাবার নামের এমনই মাহম্গা ৷ তারা সকলে বলল, মহারার্জ, আমরা গরাব। 

কল্তু মাঁন্দর নিমণি করার জন্য যতদূর খাটাখাটুনির দরকার আমরা তা 

করব। 

উচু পাহাড়ের এক জায়গা থেকে পাথর কেটে বয়ে আনতে লাগল তারা । 
তারপর টিলার উপর মান্দর নিষাঁণের সময় কোন কম্টকেই তারা কম্ট বলে 

মনে করল না। সবাই বলার্ধাল করতে লাগল, লোকনাথ বাবাকা বহ'ত 

শান্ত হ্যায় অথাৎ লোকনাথ বাধার প্রচুর শান্ত । তান পাল্ধর সিদ্ধ মহা- 
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পুর্ষ। এইভাবে বাবার মাহমা ও অলৌকিক শীস্ত অনুভব করল তারা । 
অবশেষে মান্দর ও আশ্রম নিমানের পর সেইখানে বাবার সাধন ভজন 

ও জপ তপ 'নিয়ে মগু হয়ে পড়লেন স্বামীজী। এই আশ্রমে অবস্হানকালে 

বাবা লোকনাথের লোকোত্তর কত 'নত্য লীলা দর্শন করেন 'তাঁন। 

একাঁদন স্বামীর্জী তাঁর আসনে বসে আছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধা তার 
কাঁড় বছরের একাঁট মেয়ে ও পাঁচ বছরের এক 'শিশুকন্যাকে 'নিয়ে আশ্রমে 
এসে উপাঁস্হত হলো। তারা পাহাড়ের উপরাঁদকে অবাঁচ্হত যাপোঁল 

নামে একাট গ্রামে বাম করত । 

বদ্ধা মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আম আর দুঃখ সহ্য করতে 
পারাছ না। আমার এই মেয়েকে আম দেখে শুনে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়ে 

ণদয়োছলাম। কিন্তু বিয়ের পর একটি কন্যা সন্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

আমার কাছে মেয়েকে রেখে জামাই কোথায় ষে চলে গেল, তার আর কোন 

খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। সে বেচে আছে ক মরে গেছে তা জান না। 

পাঁচ বছর পার হয়ে গেল । আমার মেয়ে কেদে কেদে পাগল হয়ে যেতে 

চলেছে । তার জন্য আমাদের সংসারে দুঃখের সীমা নেই। আপাঁন 
আমাদের এই দুঃখের হাত থেকে বাঁচান । 

মেয়োটর বৃদ্ধা মা এই সব কথা বলল। কিন্তু মেয়োটর মুখে কোন 
কথা নেই । তার চোখ 'দয়ে শুধু নীরবে জল ঝরে পড়ছে আঝোরে । 

স্বামজী তখন ভাবলেন এই ত বাবা লোকনাথের কৃপা ও করঃণা 
উপলাঁষ্ধ করার অমূল্য সুযোগ এসে গেছে । তান তখন বাবার একখানি 

ছাঁব মেয়োটর হাতে নিয়ে বললেন, মা, তুই এই ছবি নিয়ে ঘরে যা। আজ 
পাঁচ বছর ধরে কত লোকের কাছে দ:ঃখের কথা জানিয়ে বথা কত চোখের 
জল নষ্ট করোছস । আজ থেকে মনের সব দ্ধ বাবা লোকনাথকে জানাব। 

তোর এ চোখের জলে দ;বেলা বাবার চরণ ধুইয়ে দিবি। বলার, তুঁমই 

তোমার ছেলেকে 'ফারয়ে দাও । তোমার অসাধ্য কিছু নেই। যাঁদ কখনো 
ভুল করেও কোন অপরাধ করে থাকি তবে তা তুম ক্ষমা করে আমার প্রাণ 
রক্ষা করো । এই ছোট্ট শিশুটির ভাবষ্যৎ তোমার চরণে স'পে দিলাম । 

দেখাব, বাবা ঠিক তোর প্রাণের আর্ত নানান পাবেন,। তুই 
ঠিক তাঁর কৃপা পাব । ০2-07-8885 
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আমার কথা শুনে ছাঁবাঁট নিয়ে মেয়োট তার মার সঙ্গে শিশৃকন্যাটিকে 
নিয়ে চলে গেল। 

পনের দিন পর স্বামীজীর কাছে খবর এল, বৃদ্ধার নিখোঁজ জামাই 
তার কাজের যায়গা মিরাট থেকে চিঠি দিয়েছে । মেয়োটর খেয়ালগ নামে 
এক যুবক ভাই ছিল। জামাই খেয়ালীকে লিখেছে, সে যেন তার বোনকে 
আঁবিলম্বে মিরাটে নিয়ে আসে । 

চিঠি পেয়ে তাদের আনন্দ আর ধরে না। যেন মরা প্রিয়জনকে জীবন্ত 
রে পেয়েছে দীর্ধাদন পরে । সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালী তার বোনকে নিয়ে 

ট্রেনে করে রওনা হয়ে পড়ে। 

খেয়ালী বেকার ষুবক। সংসারে অভাব । তাই যে ভেবোছল বোনকে 

শমরাটে পেশছে দিয়ে তার ভাঁগ্বপাঁতকে ধরে একটা চাকার জয়ে নিয়ে 

সেখানেই থাকবে । এখন বাঁড় ফিরবে না। কিন্ত ট্রেনে যাবার সময় 

সহসা বাবা লোকনাথকে স্বপে দেখে । বাবা তাকে নির্দেশ দেন, তুই বোনকে 

পেশছে "দিয়ে গ্রামে ফরে আসাঁব। তোর মা 'চচ্তা করছে। 

স্বপুষোগে বাবা লোকনাথের এই নির্দেশ পেয়ে তার মত পাঁরবর্তন 

করে খেয়ালী । সে তার বোনকে 'মিরাটে ভাগ্রপাঁতর কাছে পেশছে 'দয়ে 
গ্রামে ফরে আসে । 

একাঁদন সন্ধ্যাবেলায় খেয়ালী আশ্রমে এল স্বামীঞজ্জীর কাছে। তাকে 
খুব 'চান্তিত দেখে স্বামশজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ি হয়েছে ? 

খেয়ালণ উত্তর করল, চাকার নেই, ঘরসংসার চলবে কি করে ? 

তার কথা শুনে গ্বামীজী তাকে বললেন, বাবার কাছে এই মহৃতে 
1্হরাসনে সোজা হয়ে বব । চোখ বন্ধ করে এক মনে এক প্রাণে প্রার্থনা 
কর। বাবা ঠিক তোর ডাকে সাড়া দেবেন। 

সাঁত্যি সাঁত্যই তাই হলো । সাতাঁদনের মধ্যেই জল নিগমে চাকার পেয়ে 
গেল খেয়ালী । 

এর পর খেয়ালীর বোনকে একাঁদন বাবা লোকনাথ স্বপু দেন, তুই রোজ 

রোজ আমাকে বাঁস ফুল দিস কেন? তাজা ফুল নিতে পারস না? 

সেই থেকে মেয়োটর আর ভুল হয়ান এ বিষয়ে। সে বুঝতে পারে 

লোকনাথবাধা এক জীবন্ত ধিগ্রহ। তানি সর্বদশর্ঁণ ভগগবান। সকলের 



৩৩৬ পরমপুরুষ শ্রীলীলোকনাথ ব্রক্ষচারী 

অলক্ষ্যে তিনি সব দেখেন, সব শোনেন । সেই থেকে প্রাতাঁন বাবার চরণে 

তাজা ফুল 'াবেদন করত মেয়োট । 

একাদন বাগেশবরের আশ্রমে একাঁট পনের ষোল বছরের ছেলে এসে 
উপাস্হত হলো। সে আলমোড়ার কলেজে পড়ে । নাম শরৎ সাহা। 
তাদের বাঁড়র অবস্হা ভাল। বাগে*বরের বাজারে তার বাবার একি 

দোকান আছে । সে চক বাজারে কাকার বাঁড়তে থেকে পড়াশদনো করে । 

ছেলেটি আশ্রমে এসে স্বামীজণীকে বলল, বাবা আম বড় বিপদে পড়ে 

আপনার কাছে এসোছ। কিছুদিন আগে আমার কাকার বাঁড়র পাশের 
বাঁড়তে একাঁট মেয়ে আত্মহত্যা করে । এ সময় আম মেয়োটকে গলায় 

দাঁড় বাঁধা অকহায় ঝুলতে দেখোছ। 
তার পর থেকে রোজ সন্ধ্যা হলেই অদ্ভুত এক ভয় আমায় পেয়ে বসে। 

রাতে আম পড়তে বা ঘুমোতে পার না। রাত আমার 'বিভীষকা হয়ে 
উঠেছে । এমনভাবে চলতে থাকলে আঁম আর বাঁচব না। 

তার সব কথা শোনার পর স্বামীজী তাকে বললেন, শরৎ তুই ত ঠিক 

জায়গায় এসোছস। তোর আর কোন ভয় নেই। 
এই বলে স্বামীজী তাকে বাবা লোকনাথের একাঁট লকেট 'দয়ে বললেন, 

এট তুই সর্বদা ধারণ করাব। মনে রাখাব, আজ থেকে বাবা লোকনাথ 

তোর সঙ্গে আছেন। কোন অশুভ শান্ত তোর কোন আঁনষ্ট করতে 

পারবে না। তুই নিভর্কভাবে বাবার নাম স্মরণ করাব এবং আনন্দের সঙ্গে 

যথারশাতি পড়াশুনো করাঁব। তোকে বড় হতেই হবে। 

বাবার লকেট নিয়ে ছেলেটি চলে গেল। 

দিনকতক পর ছেলেটি আশ্রমে এসে তার অভিজ্ঞতার কথা সব বলল। 

সে বলল, দেখুন স্বামীজী, বাবার কিকৃপা। যৌদন থেকে আপাঁন 
লকেটাট আমাকে দিয়েছেন, সোঁদন থেকে মনে আমার কোন ভয় নেই। ভয় 

1ক '্জানস তা আম জান না। সবথেকে আশ্র্ষের কথা, একাঁদন এক 

ধবয়ে উপলক্ষে আমার কাকা কাঁকমা 1পথড়াগড় যাবার সময় জামাকে 
বাঁড়তে একা রেখে কেমন ক্ষরে যাবেন তা নিযে চিন্তিত হয়ে পড়েন। 



পরমপূরধ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রদ্মচারণী ৩৩৭ 

িল্তু বাবার লকেটাঁট আমার কাছে থাকায় আমার মনে জোর এল । 

আমার কেবাঁল মনে হতে লাগল, আমি ত একা নই । বাবা লোকনাথ সব 

সময় আমার কাছে আছেন । সৃতরাং ভয়ের কিছু নেই। এই ভেবে আমি 

আমার কাকাকে বললাম, তোমরা যাও ॥ আমার জন্য কোন 'চল্তা করবে না। 

এই বলে আম তাদের জোর করে পাঠিয়ে দিলাম । আম একা বাঁড়তে 

রয়ে গেলাম । কিম্তু কোন ভয় লাগল না। যেবাড়িতে একাঁদন সবাই 

থাকা সত্তেও ভয়ে আম রাতে ঘুমোতে পারতাম না, সেই বাড়তে আম 

একা 'নাশ্িল্তে ঘাঁময়ে রাত কাটাতে লাগলাম ৷ বাবার এমনই মাঁহমা । 

, কথা বলতে বলতে সম্ধ্যা হয়ে গেল। পাহাড় থেকে নেমে ওকে বাঁড় 

যেতে হবে। সে পথভাল নয়। বাঘের উপদ্ধব আছে । তাই শরৎকে 

স্রামীজণী বললেন, শরৎ, তুই এত দোঁর করাছিস কেন? সন্ধ্যার পর একা 

কিকরে বাড়ি ফিরাঁব ৯ তোর জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে । সঙ্গে ত ট৮ও নেই। 

শরৎ তখন 'নিভরঁকভাবে উত্তর করল, বাবাজী, আপাঁনই 'শাখয়েছেন। 

বাবা যার সঙ্গে থাকেন, তার অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। বাবা ত সর্বদাই 

আমার সঙ্গে আছেন । সূতরাং আমার কোন ভয় নেই । 

এই বলে শরৎ অধ্ধকারের মধ্যেই পাহাড় থেকে নেমে বাঁড় চলে গেল। 

একদিন স্বামীজী সবেমাঘ পূজোয় বসেছেন । এমন সময় হঠাৎ নারী- 
কণ্ঠের জোর কামার শব্দ শুনে আসন ছেড়ে বাইরে এলেন তান । দেখলেন 

এক গ্রাম্য মাহলা কয়েকজন গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে শোকে 
আকুল হয়ে কাঁদছে । 

স্বামীজীকে দেখে তাঁর পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে পাহাড় ভাষায় 
1ক সব বলতে লাগল । তার ভাষা বুঝতে না পেরে গ্রামবাসীদের কাছে তার 

দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন স্বামীজী । তাদের থেকে জানতে পারলেন, 

মাহলার স্বামীর মৃত্যুর পর তার একমান্র পন্রসন্তান দশ দিন আগে 
নিখোঁজ হয়েছে । সে কোথায় গেছে তার কোন খবর পাওয়া ধায়নি। 

পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে । অনেক জায়গায় খোঁজ খবর দেওয়া হয়েছে । 
কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি । 

স্বামী বিয়োগের শোক কাটতে না কাটতে একমাত্র পন্লেসম্তানের কোন 

' লোকনারথ-_২২ | 
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খোঁজ না পেয়ে মাহলাঁটি উন্মাদের মত হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে সে 
স্বামীজীকে বলল, তম সাধ্বাবা, তোমাকে আমার ছেলেকে 'ফাঁরয়ে এনে 

দতে হবে। তা না হলে আমার যেন মত্তযু হয়। 

মাঁহলার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শাম্ত করার চেষ্টা করে স্বামীজী 

তাকে বললেন, মা, তোমার প্রারব্ধ ফুরিয়েছে। তাই তুঁম শেষে বাবা 
লোকনাথের শরণাপন্ন হয়েছ । তাঁর দুয়ারে এসেছ । সাতাঁদন তুম কছ 

খাণডান। আজ তুঁম বাঁড়া গিয়ে অন্ন গ্রহণ করো । 

এই বলে স্বামীজী তার হাতে বাবার একটি ফটো দিয়ে বললেন, বাবার 

এই ফটো তোমাকে দিলাম । যতক্ষণ না তোমার ছেলে ঘরে ফিরে আসে, 
ততক্ষণ বাবার চরণ ছেড়ো না। বাবা তোমাকে ঠিক কৃপা করবেন। 

তন দন পর মাহলার ছেলে ঘরে ফিরে এল । মাঁহলা আনন্দে উল্লাসত 

হয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে আশ্রমে দেখা করতে এল । তার 

সঙ্গে গ্রামবাসীরাও ছিল। তারা উল্লাসে বাবা লোকনাথের নামে জর়ধবাঁন 
1দতে লাগল । : 

স্বামীজী তখন ছেলোটর গলায় বাবার একাঁটি লকেট পারয়ে 'দয়ে 

স্বামীজী তাকে বললেন, আজ থেকে তুই বাবা লোকনাথের ছেলে। মাকে 

এইভাবে কোনাঁদন কষ্ট 'দাব না। বাবা তোর মঙ্গল করবেন। 

আর একাঁদন আশ্রমে স্বামীজীর কাছে স্হানীয় গ্রামবাসী এক যুবক 

অন্য এক যুবককে নিয়ে এল। ফুবকাঁটিকে দেখেই গ্বামীজী লক্ষ্য করলেন, 

ছেলোঁটর মধ্যে মানাঁসক ভারসাম্য নেই । উল্মাদের লক্ষণ.দেখা যাচ্ছে। 

তার সঙ্গের যুবকটির কাছ থেকে স্বামীঞ্জী জানতে পারলেন, ছেলোটর 
পিতা সেনাবাহনীর অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার । বাগেম্বরের বাজারে দোকান 

আছে তার । ছেলোট স্হানীয় একটি কলেজে পড়ত । এই সময় পড়াকালে 

অসৎসঙ্গে পড়ে সর্বনাশা ভ্রাগের নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। তার বাবা 

ছেলেকে দ্রাগের নেশা ও সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দিল্লী 
পযণ্তি ঘুরে বহ7 চিকিৎসা কারয়ে এসেছে । কিন্তু কোন ফল হয়নি। 

এর মধ্যে আবার ছেলোটির মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয় এবং 

সে প্রকাতা দিনে দিনে ধুর বেড়ে যেতে থাকে । একাঁদন সে একাঁটি ছতল 

বাঁড়র ছাদ থেকে লাঁফয়ে পড়ে আহত হয়। কোনরকম প্রাণে বেচে 

এসপি 



& 
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যায়। 

যে বুবকাঁট ছেলেটিকে সঙ্গে করে এনোৌছল, তার কাছে স্বামণীজী 

জানতে পারলেন, ছেলোট আশ্রমে আসার পথে পাহাড় থেকে লাফিয়ে 
পড়ার চেম্টা করোছিল। আত কম্টে সে তাকে মন্দিরে আনতে পেরেছে । 
ছেলেটির দৃঢ় বি*বাস, বাবা লোকনাথের কৃপা হলে তার বন্ধ্ট নিশ্চয় 
ভাল হয়ে যাবে। 

ছেলৌটর মানীসক অবস্হা দেখে স্বামীজী চিন্তায় পড়ে গেলেন। 

[তান মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। কারণ তান লক্ষ্য করলেন, 
' সর্বনাশা ড্রাগের নেশা তাকে শেষ অক্হায় নিয়ে এসেছে । তার বাঁচার 

কোন উপায় নেই। তার গায়ের চামড়ার উপর ড্রাগের সর্বনাণা প্রভাবের 

লক্ষণ ফুটে উঠেছে । বাবা লোকনাথের ছবি তাকে দেওয়ার কোন অর্থ 

হয়না । কারণ মনের দিক থেকে সে একেবারে অগ্রকীতিস্হ । 

এ অবস্হায় স্বামীঞ্জী কি করবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না। "তান 
তখন একমনে একাগ্রীচন্তে বাবার কাছে ছেলোটর জন্য প্রার্থনা জানাতে 

লাগলেশ। 

তিনি বাবার উদ্দেশে বললেন, বাবা, তুমি যখন ওকে তোমার চরণদর্শনে 

টেনে এনেছ, তখন তোমার দয়া হবেই। ওকে তুমি কপা করো । 
তারপর ছেলোঁটির কধুর হাতে বাবা লোকনাথের একখান ছবি দিয়ে 

স্বামীজী তাকে বললেন, বাবার এই ছাঁবাঁট ওর বাড়তে বাবা মার কাছে 
পৌছে দেবে । তারা যেন প্রাতাঁদন বাবার উদ্দেশে তাদের ছেলের রোগ- 

মুন্তর জন্য তাদের অন্তরের আকুতি ও প্রার্থনা জানায়। 

এর পর তাকে বললেন, তোমার বন্ধুটিকে খুব সাবধানে বাড়ি পেশছে 
দেবে। 

তখন তারা দুজনে চলে গেল। 

প্রায় একমাস কোন খবর নেই । মাঝে মাঝে ছেলোটর জন্য চিন্তা হয় 

স্বামীঙ্জীর। পরে একাঁপন হঠাৎ ছেলোটর বষ্ধু এসে হাঁঞজর। সে 

আনন্দের সঙ্গে জানাল, বাবাক+, শীস্তমে মেরা দোস্ত বিলকুল ঠিক হো গয়া 

স্যায়। অথাৎ বাবার কৃপাশীক্ততে আমার বন্ধু সম্পূর্ণ সুস্হ হয়ে উঠেছে। 
তাঁর আশীবাঁদে আমার বন্ধন এখন ড্রাগশত্ুর নেশা থেকে একেবারে মৃন্ত। 
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৩ 

তমাল ভট্টাচার্য নামে একি ধুবকের বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের 

সব দায়দায়ত্ব তার মাথার উপরে পড়ে । অভাব অনটনের সংসার । তাই 
ঠবধবা মা'র 'চন্তার অন্ত নেই। তমাল তার একমান্ত্ পন্র, কিন্তু তার 

চাকার নেই। কি করে সংসার চলবে ? 

তমালের মার লোকনাথবাবার উপর ভান্তশ্রদ্ধা ছিল। তাই এই বাবা 

লোকনাথই তাঁর একমান্ত আশা ভরসা । তমাল লেখাপড়াও শেখোঁন ৷ এতে 

তার মার সারো দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। 

অবশেষে বাবা লোকনাথের কৃপায় একটি ওয়েজ্ডিং কারখানায় হাতের 

কাজ শেখার জন্য এক চাকার পায়। আঁত কম্টে কোন রকমে সংসার 

চলতে থাকে । 

একাঁদন কারখানায় তম।ল পণ্টাশ ষাট ফ:ট উচুতে একাঁট লোহার 'বিমের 

উপর বসে ওয়োল্ডংএর কাজ করাঁছল । 'িচে থেকে লোহার 'বিমকে তুলতে 

হবে। অনেক উচুতে যেখানে বসে কাজ করাছিল তমাল তার নিচে 'ছিল 
লোহার ক্ক্যাপ হয়ার্ড। অরাঁং সেখানে জংধরা অনেক ছোট ছোট লোহাও 

ছড়িয়ে ছিল। একটি ক্রেন নিচ থেকে ওয়োজ্ডং এর কাজের জন্য ॥ 
প্রয়োজনীয় 'জানস তমালের হাতে পেশছে দাঁচ্ছল। ূ 

তমাল একবার নিচে তাঁকয়ে দেখল হঠাৎ ক্রেনচালক ক্রেন কধ করে ' 
কোথায় যাচ্ছে । ক্রেন ক্ধ আছে ভেবে তমাল কোন 'দকে না তাকিয়েই 

ক্রেনের সাঁড়াঁসির মত অংশে তার হাত চাঁলয়ে দেয়। এমন সময় অন্য এক 
চালক ক্রেনাঁট চালাতে থাকে । তমাল তা লক্ষ্য করেনি। 

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় এক দ্ঘটনা। তমালের হাতাঁট তখন ক্লেনের 
সেই সাঁড়াঁসর মত হাতলের মধ্যে চুকতে শর করেছে । এ অবস্হায় মৃত 
অবধাঁরত । তার গে।টা দেহটাই ঢুকে যাবে তার মধে। 

সহসা কে যেন তার মধ্যে থেকে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করতে 
বলে তাকে । তমাল তখন তার বুকে ঝোলানো বাবার লকেটাঁট অন্য হাতে 

সজোরে চেপে ধরে প্রাণপণে 'বাবা' বলে চিৎকার করে জ্ঞান হা।রয়ে ফেরে 

কিন্তু চেতনা হাঁরয়ে যাবার আগেই অল্োকিকভাবে তার হাতটি ক্রেনের 

ইাঁতলের ভিতর থেকে বৌরয়ে আসে । কিন্তু অত উ্ুতে দেহের ভার, 
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সাম্য বজায় রাখতে না পেরে সেই পাঁচতলা সমান উদ্চু থেকে পড়ে যায় 
তমাল। পড়ার আগে অর্ধচেতন অবস্হার সে দেখতে পায়, চে জটাধারণ 
দীর্ঘকায় এক নগ্ব সন্ন্যাস" দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়য়ে আছে । আর কিছ; 
স্মরণ নেই তার। 

কিন্তু তমালের দেহটা চে সেই জংধরা টুকরো লোহার স্তূপের উপর 
না পড়ে রবারের এক কনডেয়ার বেজ্টের উপর পড়ে '্পং করে লাফয়ে 
পাশের মাটিতে পড়ে । 

চেতনা ফিরে পেয়ে তমাল দেখে সে একটি এ্যাম্বুলেন্সের মধ্য শ:য়ে 
আছে। কিন্তু গুরুতর কিছ হয়ান তাব। শুধু কপালের কাছে আর 
হাতের কনইয়ের কাছে একটু কেটে গেছে । প্রাণে বেচে গেছে সে। 

স্কারখানার লোকেরা সমপ্ত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে 'লিস্ময়ে আভভূত হয়ে 

যায়। চাল ক্লেনের হাতল থেকে তমালের হাতাঁটর বোঁরয়ে আসা এবং 

তার পতনশীল দেহাঁটর লোহার উপর না পড়ে রবারের কনডেয়ার বেল্টের 

উপর পড়া-দ.ট ঘটনাই অলৌকিক 'এবং বাঁদ্ধ দিয়ে তারা তা কছুতেই 

ব্যাখা করতে পারে না। 

তাদের কথা শুনে তমাল তার গনার লকেটটি তাদের দৌখয়ে বলল, 

এ হচ্ছে পরমপুরুষ বাবা লোকনাথের লীলা । আমি স্পম্ট দেখোঁছ আম 

যখন পড়ে যাই তখন বাবা দুহাত বাঁড়য়ে দাড়য়োছলেন নিচে । তাঁনিই 
কৃপা করে নিশ্চিত মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে আমার প্রাণরক্ষা করেছেন। 

উপাঁস্হত সকলেই একথা একবাক্যে স্বীকার করল । সকলেই জয় জয়- 

কার করতে লাগল বাবা লোকনাথের । 

সংস্হ হবার পর তমাল একাঁদন আশ্রমে এসে দ্বামীজীকে এই দুর্ঘটনার 

কথা সব বলে। বলতে বলতে চোখে জল আসে তার । সে তার কপালের 

ব্যান্ডেঙ্গাট দৌখয়া বলে, বাবা আমার কপালে রাজাঁতলক এ“কে দিয়েছেন । 

আমরা গরীব মানুষ । আমাদের কেউ নেই। কিন্তু আজ বুঝতে পারাঁছ 
বাবা লোকনাথ আমাদের সহায় আছেন। 

ও 

৯৯৬০পালের প্র আদ মিট ছল প্রজার দিন। 
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দন শান্তিময় দাসের স্দীী বাঁড়র টিউবওয়েলে পাম্প করতে গিয়ে কলের 
উপর পড়ে যান। গলায় জোর আঘাত লাগে। তাঁর আর্তনাদ শুনে 
বাঁড়র সকলে ছুটে আসে । তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। দেখা গেল তাঁর 
গলার কাছটা বেশ ফ.লে উঠেছে। তান ফন্ত্রণায় ছটফট করছেন । 

শান্তিময়বাবু স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ বড় ডান্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। 
ডান্তার তখনকার মত কিছু ওষুধ দিলেন। কিন্তু তানি বলে দিলেন, 
অবিলম্বে গলার এক্সরে প্লেট তুলতে হবে। 

এক্সরে প্লেটে দেখা গেল, গলার হাড় ভেঙ্গে তিন টুকরো হয়ে গেছে । - 
ডান্তারবাব॥ বললেন, এ জায়গাটা প্ল্যাস্টার করে ছয় মাস বিছানায় শ:য়ে 
থাকতে হবে। 

এই সব শুনে কাঁদতে লাগলেন শান্তময়বাবর স্ত্রী । 
রান্রকালে রোগিণী বাবা লোকনাথের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন, 

বাবা, কি কারণে তুমি এত শাঁগ্ত দলে ১ তুমি কুপা করে আমার নিরাময় 
করে দাও। 

ভক্তের কাতর প্রার্থনায় বিগালত হলো পরম করুণাময় বাবার চিত্ত । 
তিনি রান্রিশেষে আদেশ করলেন, তুই চিন্তা কারস না। তোদের বাঁড়র 
প্বাঁদকে এক মসাঁজদ আছে। সেখানে এক মুসলমান বূড়ীমা আছেন, 
নাম তাঁর ননহার। তান তোকে ভাল করে দেবেন । তুই তাঁর কাছে যা। 

রোগিণণী তখন তাঁর স্বামীকে ডেকে বললেন, তুম মসাঁজদের বুড়ী- 
মাকে ডেকে আন। বাবা বলেছেন, তান আমাকে ভাল করে দেবেন। 

শাল্তময়বাবু ঝুড়ীমার কাছে গিয়ে সব কিছ; জানালে তান বললেন, 
আম রান্রিকালে নমাজ পড়ে পীরবাবার আদেশ পেলে তবে কাজে হাত 
দেব। 

সৌদিন আর ডান্তারের কাছে যাওয়া হয়ান। 
পরাঁদন সূর্য ওঠার আগেই বুড়িমা বাড়তে এসে জানালেন, তান 

পাঁরবাবার আদেশ পেয়েছেন। 
এরপর বুড়ীমা রোগিণীর কাঁধের ব্যান্ডেজ খুলে সেখানে নিজের« 

ওষ'ধ লাগিয়ে সেই চ্হানটি ,বে'ধে দিলেন। তারপর রোগিনণকে ছয়াঁদন 
নিরামিষ আহার করতে বলে বিদায় নিলেন। 
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আশ্চর্ষের কথা, ছয়াঁদন মানত বুড়ীমার দেওয়া সেই ওষুধ ব্যবহার করে 

রোগিণী সম্পূর্ণ সংস্হ হয়ে উঠলেন। ছয়াঁদন পর হতেই তান বথারীতি 
বাড়ির সব কাজ করতে লাগলেন। শ্রমসাধ্য ভারী কাজগল করতেও 

'তাঁর কোন কল্ট হলো না। সেই সবকাজ করেও তান সংস্হ রয়ে গেলেন। 

শরীরে কোন ব্যথা বা অস্বাস্ত অনুভব করলেন না। 

বাবা লোকনাথের এ এক অদ্ভূত ললা ৷ 'তাঁন তাঁর শরণাগত ভন্তকে 
এক মুসলমান বদ্ধার মাধ্যমে আরোগ্য করে তুললেন । আসলে তাঁর এই 

লীলার মধ্যে আছে সবধ্মসমন্বয়ের সক্ষর নর্দেশ। হন্দ, ম:সলমান 

নার্বশেষে সকল ধর্মের লোকঈ যে এক ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর অদ্বৈত 

দৃষ্টিতে যে কোন ভেদাভেদ নেই এবং সকল ধর্মকে সমান মধাদা দেওয়াই 

যে প্রকৃত মানবধর্ম--এই শিক্ষা দেবার জনাই এই লীলার অবতারণা করেন 

সমদর্শাঁ বাবা লোকনাথ । 

এর পর ১৯৮৭ সালে পৌষমাসে আর একটি ঘটনা ঘটে শান্তিময়ের 

স্লীর জীবনে । সেবার হঠাৎ তিনি পেটের মধ্যে এক দারুণ যন্ত্রণা অনন্ভব 

করতে থাকেন। ডান্তারের কাছে গেলে তান বলেন, রোগটি হলো 

_ আযপেন্ডিসাঈটিস । মাবলম্বে অপারেশন করতে হবে । তা না হলে বপণ্রে 

সম্ভাবনা আছে । 

রোঁগণী িম্তু অপারেশান করতে রাজী হলেন না। কারণ তান 

শুধু বাবা লোকনাথকেই জানেন । তাঁর দ্ঢ় বিবাস, এবারও বাবাই তাঁঁক 

রোগমনুস্ত করবেন। 

তাই তিনি কাতর প্রাণে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করতে লাগলেন । 

পণ করলেন, বাবা তাঁকে আরোগ্য করে না দিলে সে বছর মাঘা পূর্ণিমার 

উৎসবের আয়াজন করবেন না। 

প্ৰী অসুজ্হ, তার উপর মাঘণ প্রার্ণমার উৎসব হবে না--এই ভেবে 

মনে ব্যথা পেলেন শান্তিময়বাবু। মনোকষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন। 

উৎসবের দিনকতক আগে একাদন ভোরবেলায় রোগিণী ঘুম থেকে 

উঠে স্বামীকে বললেন, বাবা আমার প্রার্থনা শুনেছেন, তোমরা উৎসবের 

আয়োজন করো । 

সেইাদন হতে বাবার আদেশে প্রীত মঙ্গলবার নিরামিষ আহার করতে 



৩৪৪ পরমপূরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্ষচারণ 

থাকেন তিনি । সারা গায়ে বাবার আশ্রমের মাটি মাখতে থাকেন । ধারে ধীরে 

তাঁর পেটের সব যল্দরণা দূর হয়ে গেল। তান সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ 

করলেন। 

বাবা লোকনাথ তাঁর বাণীর মধ্যেই সক্ষযদেহে 'নিত্য বিরাজ করছেন। 
1তাঁন জাগ্রত দেবতা । তাঁর আশম্বাসবাণী মমে।ঘ, তা কখনও বিফল হয় না। 

গতাঁন বলোছলেন, বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ কারবে। আমি রক্ষা 
করব। 

তাঁর এই অভয়বাণী সত্য হয়েছে । তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রাতশ্রত রক্ষা 
করেছেন। তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকলে সহজেই 'তাঁন ধরা দেন। 
আমরা তাঁকে ঠিকমত ভালবাসতে না পারলেও কৃপা ও করুণার অন্ত নেই 
তাঁর। 

1ব*বনাথ সেনগুপ্ত কলকাতার বৌদয়াপাড়া লেনে বাস করতেন । 'তাঁন 

ছিলেন লোকনাথবাবার পরম ভন্তু । তান জাগ্হী নামে এক ধর্মগোষ্ঠীর 
সদস্য ছিলেন। এই গোগ্ঠীর লোকেরা বাভন্ন ধর্মসভাতে বাবা লোকনাথ 

রঞ্মচারীর দিবাজীবন ও লীলাবষয়ক গান ও অন্যান্য ধর্মসঙ্গীত গেয়ে 

বেড়াতেন। 

সেবার বি*বনাথবাবু বাবা লোকনাথের তিরোধান বার্ষকী উপলক্ষে 

দমদমে সমীর কুমার দাসের বাঁড়তে ধর্ম সঙ্গীত গাইতে গয়োছিলেন জাগৃহ' 
গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে । সেই অন:জ্ঠানে 'বি*বনাথবাবু ভাবে বিভোর হয়ে 

বাবা লোকনাথের গানের সঙ্গে শ্যামাসঙ্গীত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের 

গান গাইতে থাকেন গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে । 

বাঁড় থেকে আসার সময় 'বিশ্বনাথবাবু ভুল করে তাঁর আঁফসের 

আলমারীর ও টেবিলের ড্রয়ারের চাঁবর থোকাটি প্যান্টের পকেটে 'নিগ্নে 

আসেন। গ্রান শেষ করে বাঁড় ফিরে তিনি দেখেন, তাঁর প্যান্টের পকেটে 

চাঁবর থোকাট নেই। 

তখন তান চাঁবির সন্ধানে যে বাড়তে অনজ্ঠান হয়োছল সেখানে ছ-টে 
গ্েলেন। পথের সব জায়গাও তান তন্ন তন্ন করে খজে দেখলেন। কু 

জাবির খোল্যাট জকাযাও গেনদন না। 

মহাবিপদে পড়লেন ক্বনাথবারু । কারণ এ চাবিগাীলির কোন দ্বিতীয় 
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গাব নেই। চিন্তায় পরাঁদন আফস যেতে পারলেন না। পরের 'দিন 

দিনের আলোয় আরো ভাল করে পথের সব খোঁজ করলেন । কিন্তু 
চাবির থোকাঁটি কোথাও দেখতে পেলেন না। 

সোঁদন বেলা [িনটের সমঃু বি*বনাথবাবু তাঁর মাকে বললেন, বাবা 

লোকনাথের গান গাইতে গিয়ে চাবির থোক।ট হারালাম । ধাবা ক দয়া 

করে সোট পাইয়ে দেবেন না? 
তাঁর না বললেন, বাবা লোকনাথ ব্রক্মচারীর দা অপাঁরসীম | পাঁথবীতে 

অসাধ্য কিছুই নেই তাঁর। তুই ভীন্তভরে বাবাকে ডাক। চাবির তোড়া 
নিশ্চয়ই পাব । 

মার কথা শুনে বি*বনাথবাবু ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই 

দেখলেন, একাট শালিক পাখি যেখানে গানের অনুষ্ঠান হয়োছল সেই 
দক থেকে চাঁবর তোড়াঁট ঠোঁটে করে এনে বারান্দার ধারে পাঁচিলের উপর 

ঠক করে ফেলে দিয়ে উড়ে চলে গেল। 

এই ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে যান বিশ্বনাথবাবু । পরে বুঝতে পারলেন, 

এ হচ্ছে পরম করুণাময় বাবা লোকনাথের অলৌকিক লীল।। বে চাবির 

তোড়া পাবার কোন সন্তাবনা ছিল না, একটা পাথর মাধমে সেই চাঁধর 
থোকাট আনিয়ে 'দিয়ে তাঁর অলৌকিক কৃপাশান্তর পারচয় দিলেন । 

ও 

ধর্মলকুমার মিত্র কলকাতার বেহালা অণ্ুলের বাঁসন্দা। 1তাঁনি 
শব. ও. 1স-র ক্যাস্টিন ম্যানেজ'র হিসাবে চাকার করতেন। মধ্যাবত্ত 

পারবার। একমান্ নির্মলবাবুর একার রোজগারের উপরে সংসার [নর্ভর 
করত । 

কিছযাদন হলো মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ করে । গুসগুসে জবর, 

কাশ প্রভাতি উপসর্গে ভূগতে থাকেন। 'দিনে দিনে শরীর দুর্বল হুষে 
পড়ে। ডান্তার রোগ পরণক্ষা করে বুকের ফটো তুলতে বলল । শারীরক 

অপস্হতার জন্য নিম্নামত কাজে যেতে পারতেন না । 
আমন্যা বাধ্য হায়ে্গজারে করতে হলো । এক্সরে ব্পোর্টে দেখা গ্েেল। 

শুট, বব. অথাঁৎ ক্ষয়রোগ হয়েছে । দ:টি কর়ফুসই শবশেষভাবে আক্লাঞ্ত । 
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মধ্যাবত্ত পরিবার। অঙ্গ আয়। একাঁদকে খাওয়া পরা ও সংসারের 

বায়ভার বহনের চিন্তা, । তার উপর 'ট. বি রোগের 'চাকৎসা। চোখে 

অন্ধকার দেখলেন নির্মলবাব। দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে 

পড়লেন জ্গী। 

স্হান"য় প্রফল্ল ব্যানার ছিলেন নির্মলবাবুর বিশেষ পাঁরাঁচত। তান 

শনর্মলবাবুর অসুখের কথা জানতেন না। একাঁদন তান এ রাস্তা দিয়ে 

কোথায় যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে নর্মলবাবুর স্ত্রী তাঁকে ডেকে 

বাড়তে নিয়ে আসেন। 

সমস্ত বৃত্তান্ত প্রফল্লবাবুকে বলা হলো । সব কিছ? শোনার পর 
[তান নির্মলবাব্কে বললেন, এ অবস্হায় আমার ?িছ? করার নেই । কোন 

উপায় দেখাঁছ না। তবে আম আপনাকে বাবা লোকনাথের একটি ছাঁব 

দাচ্ছ। আপাঁন এট বিছানায় বালিশের তলায় রেখে দেবেন আর রোজ 

রোগব্ৃত্তান্ত বাবাকে জানাবেন। কাতর কণ্ঠে রোগমণীন্তর প্রার্থনা করলে 

বাবার কৃপা হতে পারে । 

প্রফল্পবাবু ছিলেন বাবা লোকনাথের পরম ভন্ত। সব কথা বুঝিয়ে 

বলে তান 'বিদায় নিয়ে চলে গেলেন । 

সহসা নির্মলবাবুর মধ্যেও বাবা লোকনাথের প্রাতি ভীন্তভাব জাগল ! 

তান প্রফ-লবাবুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যেতে লাগলেন । 

পরাঁদন হতেই দেখা গেল, রোগ দ্রুত আরোগ্যের পথে চলেছে । 

ধনর্মলবাব্ নিয়ামত বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে প্রার্থনা করে যেতে 

লাগলেন । ক্রমশই উপশম হতে লাগল রোগের । 

দু. সপ্তাহ পর প্রফলল্পবাবু একাঁদন নির্মলবাবুর বাড়িতে এলেন খবর 
নেবার জন্য! তিনি দেখলেন অনেকটা সুস্হ হয়ে উঠেছেন 'ির্মলবাবুু। 

প্রফুলবাব তখন নির্মলবাবূর স্তীকে বললেন, বাবার ফটোঁটি কাল 

থেকে পূজার আসনে বাঁসয়ে পূজো করবেন। 

পরাঁদন থেকে বাবার ফটোটি পূজার আসনে বাঁসয়ে স্বামী গ্ী দুজনেই 
ভীন্তভরে দেবতান্ঞানে বাবা লোকনাথের পূজো করে যেতে লাগলেন । তিন 

মাসের আগেই সম্পূর্ণরূপে সঞ্হ ও আরোগ্য হয়ে উঠলেন 'তান। 

এাঁদকে প্রায় তিনমাস কাজে না যাওয়ার জন্য মাইনে পাননি । অঞ্প 
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বা পধজ ছিল সব অসুখে ও সংসার চালাতে খরচ হয়ে গেছে । তাই 
সংসার প্রায় অচল । তাই এবার আবিলব্বে কাজে যোগদান করা দরকার । 

কিন্তু ভয় ও কুণ্ঠাবোধ করাছলেন নির্মলবাব। এতাঁদন পর কাজে 

যোগদান করতে গেলে অফিসারেরা কে কি বলবেন তা ভাবতে লাগলেন । 
তাঁর জায়গায় কোন লোক হাতমধ্যে নেওয়া হয়েছে িনা এবং তাঁকে আদো 
কাজে যোগদান করতে দেওয়া হবে কি না তা বুঝে উঠতে পারলেন না। 

তব সোকনাথবাবাকে স্মরণ করে মনে কিছুটা বল পেলেন 'নিম'ল- 

বাঝু। বাবার কৃপায় বিনা ডান্তারী চাকংসা ও কোনরূপ ওব:ধপন্র ব্যবহার 

নাকরে সম্পূর্ণ আরোগালাভ করে বাবার প্রতি ভান্ত ও থি'বাস অনেক 

বেড়ে গেছে তাঁর। তাঁর একান্ত বিবাস, যে বাবা তাঁকে এত বড় লোগ 

থেকে নুু্ত করেছেন, সেই বাবাই তাঁকে চাকাঁর যাওয়ার এই সন্তাব্য িবপদ 

থেকে অবশ্যই উদ্ধার করবেন । 

অবশেষে একদিন বাবা লোকনাথকে ভন্তিভরে স্মরণ কর আঁফসে চলে 

গেলেন নির্মলবাবূ। কিন্ত কি আশ্চর্য! তিনি আফসে গিয়ে অনাধে 

ক্যাণ্টিনের কাজে যোগদান করলেন । আঁফদার মহলে কেউ কোন কোফিয়ৎ 
তলব করলেন না'। 

নমলবাব; এবার বেশ বুঝতে পারলেন, অগাঁতর গাঁত শরণাগত 

বসল বাবা লোকনাথই তাঁর অলোঁকিক শান্তর প্রভাবে আঁকিসারদের মন 

ঘুরিয়ে তাঁর সকল দশচন্তা ও উদ্বেগকে মিথ্যা প্রাতিপন্ন করে দিয়েছেন। 

বেহালাতেই আর একাঁট আশ্চর্য ঘটনা ঘটে । সংধীর কুমার গাঙ্গুলী 

বেহালায় পশ্পাঁতি ভট্টাচার্য রোডের বাঁড়তে থাকতেন। তিনি হাওড়ায় 

হনুমান জুট মিলে এক উচ্চ পদে কাজ করতেন। তখন তিনি অবসর 
জীবন যাপন করাছলেন। | 

সুধীরবাবু পূর্ধবাংলার আঁধবাসী ছিলেন । দেশাবভাগের পর তান 

সপাঁরবারে কলকাতায় চলে এসে বেহালায় বসবাস করতে থাকেন। দেশে 

থাকাকালে তাঁদের পারবারের বিস্তবান ও বনিয়াদী বংশর্পে খ্যাত ছিল। 

দেশ থেকে আসার সময় তাঁরা অনেক বড় বড় কাঁসার থালা ও অন্যান্য বাসন- 

পর সঙ্গে নিয়ে আসেন। 
একাঁদন সকালে সূধীরবাবূর স্ত্রী দুই আড়াই কোঁজর একখানি 
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কাঁনার থালায় ডালের বাঁড় দিয়ে রোদে শুকাতে দেন । কিছ সময় পরে 

দেখা গেল, থালাখানা সেখানে আর নেই । 

সুধীরবাবুর স্ত্রী নারা বাঁড় তন্ন তন্ন করে খজেও থালাখানির কোন 

সন্ধান পেলেন না। বহ্াদনের সাত থালাখানা না পাওয়ায় সোঁদন তাঁর 

আর খাওয়া হলো না। 

বাড়তে রোজ বাবা লোকনাথের ভোগ দেওয়া হত। রাত্রতে বাবার 

পূজাবেদীর সামনে থালাটি সম্বন্ধে অনেক কাতর প্রার্থনা জানালেন সুধীর- 

বাবঝ;র স্তী। তারপর কিছ; না খেয়েই শুয়ে পড়লেন । 

ভোর রাতে 'তাঁন স্বপেে দেখলেন, জটাজুউধারণী লেংটিপরা দীর্ঘকায় 

এক সন্নাসী এসে তাঁকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন । তাঁর 

হাতে ছিল একখান কাঁসার থালা । 

তারপর সেই লন্নযানী মহাপুরুষ তাঁকে বললেন, তুই তোর থালার 

শোকে না খেয়ে শুয়ে রয়োছস ! এই নে তোর থালা । 
এই বলেই তান হাতের সেই থালাট মেঝের উপর সঞ্জোরে ফেলে 

দিলেন। কিন্তু 'কি আশ্চর্য, থালা ফেলার সময় কোন শব্দ হলো না। 

স্বভাবে থাল।ট ফেলে 'দিয়েই অন্তাহ্ত হলেন সেই সন্ন্যাসী । 

এদকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল সুধাীরবাবূর দ্ব্ীর । তান বছান৷ 

হতে শশব্যস্ত হয়ে উঠেই দেখলেন, তাঁর হারানো থালাখান পড়ে রয়েছে 

সজোরে উপর। 

একই সঙ্গে ণীবস্ময় ও আনন্দে আঁওভূত হয়ে পড়লেন গাঙ্গুলী মশাইএর 

স্লী। বাঁড়র সবাইকে জাগিয়ে তখাঁন এই অলৌকিক ঘটনাটর কথা 

বললেন। সকলেই আশ্তয হয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে বলাবাল 

করতে লাগল, এ হচ্ছে বাবা লোকনাথেরই অলৌকিক লীলা । সেই 
মহাপুরুষের অসাধ্য কিছু নেই। কোন ভন্ত বা শরণাগতের দহখ তানি 
সইতে পারেন না। তার কাতর প্রার্থনা পূরণ না করে পারেন না। 

নারায়ণ চল্দ্র দে কলকাতার ভবানধপের বাসিন্দা । গঙ্গাপ্রসাদ মখার্জ 
রোডে তাঁর বাঁড়। গাঁডয়াহাট মাকেটে 'দে জঃয়েলাস” নামে একাঁট 

প্য়নার দোকান আছে, তান তাঁর মালিক। দিন কতক আগে.নর প্রহার 
কতকগণল সোনার গরয্পনা তোর করতে ঘায়। শজানসগধুলততাঁর 
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করার পর দোকান থেকে সেগযাল হারিয়ে যায়। দু তিন দিন পর 1জানস- 

গুলি খারদ্দারকে দিতে হবে। অথচ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও 'জাঁনস- 
গুলির কোন হদিস পাওয়া গেল না। 

দুশ্চিন্তায় দারুণ কাতর হয়ে পড়লেন দে মশাই । এ অবচ্হায় তান 
ি করবেন, অনেক ভেবেও তা ঠিক করতে পারলেন না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
[তানি বাঁড় ফিরে গয়না হারানোর কথা বাঁড়র সকলকে সব বললেন । মস্ত 

নামে তাঁর এগার বছরের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি বয়সে ছোট হলেও 

খুবই বৃদ্ধিমতী ছিল । 

বাঁড়তে বাবা লোকনাথের একাট ফটোসহ পৃজার আসন ছিল। তার 
সামনে বসে নিয়ামত তাঁরা বাবার পূজা করতেন। 

মুন্ত সব কথা শুনে আপন জনের মত লোকনাথ বাবাকে সব কথা 

জানাল। তাঁর ফটোর সামনে বসে কাতর কণ্ঠে বলল, বাবা, যদি জিনিস- 

গুলি পাওয়া না যায় তবে নামার বাবা কি করবেন ? 

ভীন্তমত এক সরল বালিকার কাতর প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে পারলেন 

না করুণাময় ভন্তবংসল বাবা লোকনাথ । 
এর পর ম্বান্ত কি একটা কাজে 'তিনতঙ্গার ছাদে গিয়েছিল। সেখানে 

ধগয়ে সে দেখল, জানসগ্ীল দোকানে যে অবচ্হায় রাখা ছিল এবং 

পরে হাঁরয়ে যায়, সেই প্যাকং করা অবস্হায় ছাদের এককোণে পড়ে 

রয়েছে। 
বাবার হারানো (জীনসগাীল পেয়ে মীন্তর আনন্দ আর ধরে না। সে 

তৎক্ষণাৎ উল্লাসত হয়ে তার বাবার কাছে গিয়ে বলল, দেখত বাবা, এই 

জিনিসগ্ীল কি ? 

দে মশাই তা হাতে নিয়ে বিয়ে হতবাক হয়ে গেলেন । প্যাঁকং খুলে 

দেখলেন, খারম্দারের জন্য তোর করা 'জিনেপগণল সব ঠিক আছে । কিন্তু 

[জাঁনসগ-ল ছাদের কোণে কি করে গেল, তা 'কিছদতেই ভেবে পেলেন না। 

পরে বুঝলেন, এই অসন্ভব ব্যাপারাঁট বাবা লোকনাথের অলৌকিক কৃপা- 

শী্তর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে । বাবা লোকনাথই তাঁর সরল শশ:কন্যার কাতর 
প্রার্থনায় সাড়া 'দিয়ে তাঁর হারানো 'নসগুলি অলোঁকিকভাবে এনে দিয়ে 

তাঁকে এক চরম বিপদে থেকে উদ্ধার করেছেন। 
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আনন্দের আবেগে কন্যাকে স্বেহভরে বুকে টেনে নিলেন দে মশাই। 
তাঁর চোখে জল এসে গেল। তানি অশ্রীসন্ত কন্ঠে বললেন, মা, তুই 

যখন বাবার ফটোর সামনে প্রার্থনা করাছাল তখন বাবাই তোর মন ঘ7রয়ে 
সক্ষম নির্দেশে তোকে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে জনিসগনীল পাঠিয়ে দেন । 

আমরা মূ, আমরা লোকনাথবাবার যে মর্ম বাঁঝানি, তুই এই বয়সেই তা 
বুঝোছস । আম যখন দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে শুধু হা হতাশ করাছলাম, 

তখন একবারও বাবা লোকনাথের কথা মনে পড়েনি । কোন প্রার্থনাই 
জানাইনি। 'কন্তু তুই আমার কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনেই নিজে থেকে 

পরম ি*বাস ও ভান্তর সঙ্গে বাবার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করিস । 

তোকে ত কেউ তা করতে বলোন। আমি তখন বুঝতে পারান, বিপন্ন 

ভন্তের প্রাত বাবার কৃপা ও করুণার সীমা নেই, তুলনা নেই । 1কম্তু তুই তা 

বঝোঁছল। 

ঙ 

ঢাকার নর্থ ব্লুকহল রোডে সরষলাল দাস বাস করতেন। তার ধুবক 

ছেলে অসীমকুমার দাস ১৩৭৯ সালের আষাঢ় মাস হতে এক দীষত জবরে 

ভূগাছল। 
জবর 'িছুতেই ছাড়ত, না। ১০০ ডিগ্রী সব সময় লেগে থাকত। 

বড় বড় ডান্তার দৌথয়ে চিকিৎসা করানো হলো । কিন্তু জবরের আসল কারণ 

ধরা পড়ল না। ডান্তারেরা রোগ নির্ণয় করতে পারলো না কোনমতেই । 

সুরধবাবূর বাঁড়তে বাবা লোকনাথের একটি ফটোকে নিয়ামত পৃজো 

করা হত। বাবার [তিরোধান 'দবস ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাবার নামে 

বাঁড়তে গ্রাতবার উৎসব হত । বাবা লোকনাথের প্রাত বাঁড়র সকলেরই 
ভীন্তাঁবধবাস ছিল অকুণ্ঠ এবং অগাধ । তাই নয়মাস ধরে ক্রমাগত রোগ ভোগ 
করেও মনোবল হারায়ান অসীমকুমার । 

নয়মাস ক্রমাগত রোগভোগের পর ডাক্তার চাকৎসা ও ওষুধের উপর 

দারুণ তৃষ্ণা এসে গিয়োছিল তার । তাছাড়া তখন তার কেবাঁল মনে হত, 
.একমান্ন মহাযোগী মহাপুরন্ষ. বাবা লোকনাথ "ছাড়া তার. এ রোগ আর 
কেউ সারাতে পারবে না। কিহতু..আন্তারী চিকিৎসা রন্ধন ররলে:ব্যবা 
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লোকনাথের কৃপা সে পাবে না। দুটো একসঙ্গে হয় না। ডান্তাঁর 
[চাঁকৎসা একেবারে বন্ধ করে অটল বিবাস ও আবচাঁলত ভান্তর সঙ্গে যদি 

বাবার উপর নির্ভর করা হয়, অন্তরে আকুতি নিয়ে ষাঁদ তাঁকে সর্বক্ষণ 
ডাকা হয়, তবেই তিনি কৃপা করে তার রোগ সারাবেন। 

এই সব ভেবে অপীমকুমার সেই 'দিন রাত্ুতেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে 
দল | বাপ মার শত চেম্টাতেও সে ওষুধ খেল না। 

সেইদিনই মধ্যরান্রতে এক অদ্ভূত স্বপু দেখল অসীম । স্বপেের মধ্যে 

সৈ স্পম্ট দেখল, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী একগ্রাস জল হাতে নিয়ে তাকে 

বললেন, নে, এই জলটুকু খেয়ে নে। তোকে আর ওষুধ খেতে হবে না। 
পরাঁদন হতেই আরোগ্যের পথে যেতে লাগল সে। তার নয়মাসে 

পুরনো দূষিত জ্বর ছেড়ে গেল। তাকে আর ওষ্ৃধ খেতে হলো না। 

িছনীদনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্হ হয়ে উঠল সে। 

বারশাল জেলার পঢটয়াখাঁলর অন্তর্গত খৈরাপাড়া গ্রামীনবাসী 

চত্তরঞ্জন রায় একজন ধনী ও গণমান্য ব্যান্ত । তান পর্ববাংলার ঢাকা 

শহরের পৃবালী হোটেলের মালিক । ১৯৯৭০ সালে তান 'নজ গ্রামে তাঁর 
কন্যার বিয়ের আয়োজন করেন । 

সেই বিয়ে উপলক্ষে ঢাকার কয়েকজন 'বাঁশষ্ট লোককে নিজ গ্রামে 'নিয়ে 

যাবার জন্য নিমল্লণ করেন । ঢাকা থেকে পটুয়াখালি ব্দরে জলপথে যাবার 
জন্য বারশাল 1বউাঁট নামে একটি লণ 'রঞ্জার্ভ করা হলো । নিমান্নত 

আঁতাঁথরা সেই লণ্টে যাবেন। 

ণবয়ের আগের দিন লট আঁতাঁথদের নিয়ে ঢাকা হতে সকালবেলায় 

রওনা হলো । পরের দন বেলা পাঁচটার সময় লট পটুয়াখালি বন্দরের 

কাছাকাছি এসে পড়ল । 
এমন সময় এক সামনীদ্রক ঝড় শুর হলো । সেখান থেকে সমহদ্ মানত 

1তারশ চাল্লশ মাইল দূর । ক্রমে ঝড়ের গাঁত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে 

উঠল। সারেং অনেক চেষ্টা করেও লণ্চাটকে নদীর কিনারায় ভেড়াতে 

পরল না। সেই সমর যানীরা লণ্চ থেকে দেখতে পেল, তাদের সামনে 

অদরে প্রচণ্ড ঝড় ও ঢেউএর আঘাতে 'তিন চারথানি নৌকা ও দহাট লগ 
নদীগর্ভে ভূবে গেল। 
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এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে যাত্রীদের শরীর রোমান্টিত হয়ে উঠল । 
তারা জীবনের আশা ত্যাগ করে মত্যুর জন্য প্রস্তৃত হয়ে উঠল । এমন 

সময় যাত্রীদের মধ্যে একজন সকলকে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করতে 

বলন। একমাত্র তিনিই উদ্ধার করতে পারেন তাদের এ বিপদ থেকে । জলে 

গ্হলে অন্তরীক্ষে সর্ব তাঁর সঙ্গ আত্মা বিরাজ করে। 

তখন 'হন্দু মুসলমান 'মাঁলয়ে লণ্ে যে পশচশজন যা্রী ছিল, তারা 

সকলে মিলে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে “হে বাবা লোকনাথ বাঁচাও, বাবা 

লোকনাথ বাঁচা বলে ডাকতে লাগল । 

তখন প্রাতকূল বাতাসের গ্াতবেগে লণ সমুদ্রের দিকে যেতে লাগল । 

লণ্টের মুখ কিছুতেই ঘোরাতে পারল না সারেং। তা দেখে যাত্রীরা 

সারেংকে এ ীবষয়ে প্রশ্ন করলে, সে বলল, এখন বিপরীত 'দকে লণ 

ঘোরাতে গেলে ডুবে যাবে । কোন উপায় নেই। কুলেও ভেড়ানো যাবে না 

লণ। 

এীদকে ঝড়ের বেগে লণ্ বিপ্যখবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটে যেতে 

লাগল। এইভাবে অঙ্প সময়ের মধ্যেই লণ্ সমুদ্রে গিয়ে পড়বে । আর 

তা হলে তাদের প্রাণরক্ষার কোন উপায়ই থাকবে না। 

তখন চারদিকে ঘোর অন্ধকার | যান্রীরা বারবার সারেংকে প্রশব করতে 

লাগল, সমুদ্র আর কতদূর ? 
সারেংও বারবার উত্তর করতে লাগল, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি 

না। 

যান্ত্রীরা তখন অসহায়ভাবে কাতরকন্ঠে লোকনাথবাবাকে ডাকতে লাগল, 

হে বাবা লোকনাথ বাঁচাও, বাঁচাও । 

তাদের নার্ত চিৎকার ও সকাতর প্রার্থনায় অবশেষে 'বিচালত হলো 

পরম করুণাময় বাবা লোকনাথের মাত্মা। 

অঙ্গপ সময়ের মধ্যেই দ্ তিনাঁট বন্ত্রপাত হওয়ার পর ঝডের বেগ কমতে 

লাগল। নদীর বুকে ঢেউ-এর তাণ্ডবন্ত্ও কমে গেল। ঝড়ের বেগ 

কমার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, লট সমুদ্রের আভমনখে যেতে যেতে 

পটুয়াথাঁল বন্দরের অনাঁত দূরে একাঁট ঘাটে এসে নোঙ্গর করল । দেখা 
গেল, যায়ীদের গন্তব্যস্হল খৈরাপাড়া যেতে হলে যে খাটে লণ্গ ভিড়বার 
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কথা ছিল সেই ঘাটেই লণ ভিড়েছে। সমুদ্রের আঁভম:খে বেগে ধাবমান 
নিয়ন্ত্রণহীন ল% কিভাবে আপনা থেকে নির্দন্ট ঘাটে এসে ভিড়ল, তা 
সাঁত্যই এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার । এটাযে বাবা লোকনাথের কপা ভিন্ন 
আর কোনক্রমেই সম্ভব নয়, তা বুঝতে কারো বাঁক রইল না। বাবাই তাঁর 
অলোৌকক কৃপাশান্তর দ্বারা সম.দ্রাঁভমখী লণ্তাঁটকে পশ্চাদমুখী করে 
নির্দিস্ট ঘাটে এনে ভাঁড়িয়ে দিয়েছেন। সকলে তখন ভাঁন্তভরে বাবা লোক- 
নাথের জয়ধবান দতে লাগল । 

এই যাব্রীদের মধ্যে আঁনলকুমার দাস নাষে এক ভ্ুলোক পরে ঢাকা 
থেকে এই ঘটনাটির কথা জানান । 

৩ 

বেহালার অন্তর্গত পেয়ারাবাগানের বাঁসন্দা অপীমকুমার চট্টোপাধ্যায় 

ফুড কপোরেশন অফ হীণ্ডয়াতে চাকরি করেন। অসাঁমবাবুর মা লোক- 
নাথবাবার পরম ভন্ত। 

একাঁদন অসীমবাবু কছু 'জানস কেনার জন্য বাজারের দিকে 
যাচ্ছিলেন । তাঁর মানিব্যাগে পচানব্বই টাকা 'ছিল। সহসা অসাবধানতা- 
বশতঃ তাঁর মানব্যাগাঁট তাঁর পকেট থেকে কখন পড়ে যায় তা 'তাঁন বুঝতে 

পারেনান। অথবা পকেটমারও হতে পারে । 

বাঁড় থেকে বোরয়ে তান যে পথ ধরে তান যাচ্ছিলেন সেই 

পথের সর্বত্র তান অনেক খোঁজাখখাজ করলেন। [কিন্তু কোথাও ব্যাগটি 
দেখতে পেলেন না। তাঁরই আসাবধানতার জন্য এতগীল টাকা তিনি 
হারালেন__এ কথা ভাবতেই অনুশোচনা তাঁর হয়ে উঠল তাঁর মনে। 

যাই হোক, তানি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাঁড় ফিরে তাঁর মাকে সব কথা 
বললেন । 

সব কথা শুনে অসীমবাবর মা বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। 

তুম বিম্বাস ও ভীন্তসহকারে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করে বাজারের 
যেখানে গিয়োছিলে সেইখানে যাও। নিশ্চয়ই তোমার মানিব্যাগ পাবে । 
মায়ের কথা অবহেলা না করে এখনই সেখানে যাও। শুধু যাবার আগে 

লোকনাথ__-২৩ 
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বাবার আসনে গিয়ে প্রণাম করে বাও। 

মার কথামত অসীমবাবু বাবার আসনে ভাঁন্তভরে প্রণাম করে ও বাবার 

নাম স্মরণ করে বাঁড় থেকে বোঁরয়ে গেলেন । বাবা লোকনাথের প্রাত তার 

মার ভাঁন্তর প্রগাঢ়তা ও বিশ্বাসের দঢ়তা দেখে 'বাস্মিত হম অসীমবাব। 

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যেও সেই ভীন্ত ও 'ীবশ্বাস সণ্টাঁরত হয়। মুহূর্তে স্ 

দুঃখ ও হতাশা দূর হয়ে যায়। 

যেখান পর্যন্ত তান গিয়োছলেন বাজারের পথে সেইখানে ফিরে 

গেলেন অসীমবাবু। সারা পথ তান বাবার নাম জপ করতে লাগলেন । 

সেখানে যেতেই পাশের এক দার্জ তার দোকান হতে 'জিজ্ঞাসা করল, আপাঁন 

1ক খন্জছেন অসীমবাবু ? 

অপীমবাবু উত্তর করলেন, ঘণ্টা দুই আগে পককেটমার হয়েছে । 

দার্জ তখন বলল, আপনার ব্যাগে কত টাকা ছিল ? 
অসীমবাবু বললেন, পণ্চানব্বই টাকা । 

দার্জ আবার কত কত টাকার নোট হল তা 'জজ্ঞাসা করতে অসীম- 
বাবু সব ঠিক [ঠক বললেন । দার্জ তখন তার দোকান হতে মানব্যাগাঁট 

এনে অসীমবাবূর হতে দল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন অনীমবাব্। 
একটু আগে তান এইখানে কত খব্জেহেন। কন্তু কেউ তাকে ব্যাগাঁটর 

সন্ধান দেয়ান । কিন্তু বাবাকে ভান্তভরে স্মরণ করতেই তাঁর কৃপায় ব্যাগাট 

অসৌককভাবে পেপয় গেলেন । বিশ্বাসে যে বস্তু মেলে আজ তা মর্মে 
মর্মে উপলাব্ধ করলেন অসীমবাবু । 

বাঁড় রে মাকে সব কা বলে বাবা লোকনাথের আসনের সামনে গিয়ে 

আবার ভাঁন্তভরে প্রণাম করলেন । মনে মনে বলতে লাগলেন, বাবা, তুমি 
সাঁত্ই ভগবান। অপাঁরসীম অলৌকিক তোমার শন্ত । আম মূ, পাপী, 
তাই তোমার মাঁহমা বুঝতে পারি না। অথচ আমার মা তা বুঝতে পেরে- 

হেন। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, তোমার চরণে যেন আমার মাত চির 
অটুট থাকে, তোমার প্রাত আমার 'বি*বাস আমার মার মতই যেন অটল হয়। 

কুমারটুলীর 'বিখ্যাত মৃংশিক্রপী সধীরচন্দ্র পাল কৃষ্ণনগর গোয়ারীর 
অন্তগ্গত ষম্ঠাতলার আধবাসী। 'তাঁন যেমন ধর্মপ্রাণ, তেমান সত্যানষ্ঠ | 

১৩৭৮ সালে একদিন পাল মশাই তাঁর গ্রামের বাড়তে সস্হ শরারে বসে 
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'ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ গা বাম-বাঁম ভাব হয়। কিছুক্ষণের মধোই 

বাম হতে শুরু হলো । বামর সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল ক্রমশঃ | সঙ্গে 

সঙ্গে ডান্তার ডাকা হলো । কিন্ত ওষুধে কোন ফল হলো না। 

অঙ্গ সময়ের মধ্যে তান উদ্থানশাস্তরহত হয়ে পড়লেন। তারপর 
জ্ঞান হাঁরয়ে ফেললেন । বাবা লোকনাথের প্রাঁত পাল মশায়ের ভান্ত ছিল 
অগাধ এবং অপাঁরসীম । যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল তান বাবার নাম স্মরণ 
করেন। 

, সেই অজ্ঞান অক্হাতেই তান এক স্বপু দেখলেন । তান দেখলেন, 
সহসা ব্রক্মগার বাবা সেখানে আঁবর্ভৃত হয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে 
বললেন, তুই ভাল হাব। 

এই কথা বলেই বাবা অন্তীহ্হত হলেন। 
এঁদকে সঙ্গে সঙ্গে সুধীরবাবূর জ্ঞান ফরে এল । আর বাম হলো না। 

বাম বন্ধ হতেই শরীরে বল পেলেন 'তান। 

তখন 'তাঁন বাঁড়র সকলকে তাঁর স্বপরে পাওয়া বাবার কৃপার কথ। 
বলতেই সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্হায় সবপু দেখা 

সস্তব নয়। তাঁরা বুঝতে পারলেন, বাবা লোকনাথই সেই অসম্ভবকে সন্ত 
করে তুল অলৌককভাবে সংধারবাব্কে বা1চয়ে দিয়েছেন । 

পর্ণশ্তরী, বেহালার আঁধবাসী 'ক্ষি তীন্দ্রনাথ সেন দট ঘটনার কথা 1লথে 
গেছেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে । 

প্রথম ঘটনার কথা উল্লেখ করে তান লিখেছেন, তাঁর দশক্ষা গুরু 

স্বীয় নীশকান্ত বস; মশায় তখন কলকাতায় তাঁর হিন্দুস্হান পাকের 
বাড়তে থাকতেন। তান ছিলেন ব্রহ্মচারীবাবার একানম্ঠ ভন্ত ও সেবক। 

সেই সময় প্রাত শীনবার তাঁর ৫ হন্দস্হান পাকের বাড়তে ভত্ত 
সম্মেলন ও ধমাঁলোচনা হত। ক্ষিতীন্দ্রনাথবাব; ১৯৪৫ সাল হতে সেই 

ধর্মসভায় যোগদান করতেন। সেই সময় মিসেস চক্রবতাঁ ও মিসেস 

ম্মনাজর সঙ্গে ক্ষি তীন্দ্রবাবূর পাঁরচয় ঘটে । 

1সসেস চক্রবতাঁর স্বামী সরকারী ডাকাঁবভাগে ভাল পদে চাকার 

করতেন। ১৯৪২ সালে তান অসস্হ হয়ে পড়েন। কয়েকমাস ধরে 
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ক্রমাগত রোগ ভোগ করে চক্রবতঁ মশায়ের প্রাণসংশয় হয়ে ওঠে । অনেক 
ডান্তার দেখিয়েও কোন ফল হলো না। 

1মসেস চক্রবতাঁ” খুবই ধর্মপরায়ণা মাহলা [ছিলেন । তান প্রাতাঁদন 

বাড়তে গৃহদেবতার পূজো করতেন। রোজ পূজোর সময় তান দেবতার 
কাছে স্বামীর প্রাণাভক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করতেন। 

একাদন দ্ীঃরে মিসেস চক্রবতর স্বামীর রোগমযান্তর চিন্তায় বিষাদ- 

গ্রস্ত হয়ে বসোছিলেন। এমন সময় দেখলেন, জটাধারী লেংটি পরা দঈর্ঘ- 

কায় এক সাধ তার স্বামীর বিছানার পাশে দাঁড়য়ে তাঁর গায়ে কমপ্ডুল 
হতে জল 'ছা.য়ে দিয়ে বললেন, তোর স্বামীকে রোগমুস্ত করে দিলাম । 

এই বলে সেই সাধু দোতলা হতে "সাঁড় দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন । 

পাধুকে গছ বলার জন্য ছুটে গেলেন মিসেস চক্রবত। কিন্তু মুহূর্ত 

মধো অদৃশ্য হয়ে গেলেন সাধু 

পরাদন হতে রঃগ্র মরণাপন্ন চক্ুবততাঁ মশায়ের রোগ দ্রুত আরোগ; 
গাভের পথে চলল । 

এই ঘটনার দুদিন পর সেই সাধু মিসেস চক্রবতাঁকে স্বপে দর্শন নিয়ে 

বললেন, তুই &৫ নং হন্দুস্হান পার্কে যা। সেইথানে পব জানতে পারাঁব। 

এই অলোক ঘটনাট স্বচক্ষে দেখার পর হতে মিসেস চক্রবতঁর 
সমস্ত অন্তর এক তার কৌতুহল ও বিস্ময়ে আলোড়ত হচ্ছিল। জানতে 
ইচ্ছা করাছল, 'যাঁন সক্ষম শরীরে আবির্ভৃত হয়ে তার অযাঁচত কৃপারদ্বারা 
তাঁর স্বামীকে রোগম;ন্ত করে দিয়ে গেলেন, সেই মহাশান্তধর সাধুটি কে ! 

শকল্তু ৫৫ হিন্দুদ্হান পাকের বাড়িতে তিনি কখনো যানান এবং সে বাঁড়টি 
কার তা তান জানেন না । 

একাঁদন মিসেস চক্রবতরণ তাঁর এক পাঁরচিত লোককে এ 'বিষয়ে 

[জজ্ঞাসা করতে 'তাঁন বললেন, এ বাঁড়াট আম জান। প্রাত শানবার 

সেখানে ধমালোচনা হয় । আজই ত শাঁনবার চলুন না, দেখে আসবেন । 

সেইীদনই মিসেস চক্রবতাঁ ৫৫ হিন্দস্হান পাকের বাড়তে চলে 

গেলেন। গিয়ে দেখলেন, সেই সাধু ভন্তপারবৃত হয়ে বসে রয়েছেন 

সেখানে। মিসেস চক্রবতঁ ভান্তভরে তাঁকে প্রণাম করে জানতে পারলেন, 

ইনিই মহাযোগী মহাশান্তধর মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী । তখনই অন্ত- 
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! হত হলেন বাবা লোকনাথ । 

উপাস্হিত সকলকে মিসেস চক্রবতরঁ বললেন, এই মহাপূরুষই ত এক- 
দন আমাদের বাড়িতে আঁবর্ভূত হয়ে আমার স্বামীকে রোগম্যন্ত করেন 
এবং স্বপুে আমায় দর্শন 'দিয়ে এখানে আস:ত বলেছিলেন । 

এই ঘটনার পর হতে মসেস চক্রবতর্ঁ নানাভাবে বাবা লোকনাথের 

অহৈতৃকী কপালাভ করে ধন্য হন। 

1মসেস ব্যানাজর্শ বাংলার স্বদেশী যুগের অনশীনন সামাতর সংগ্রামী 

নেতা প্রফল্লেচন্দ্র গাঙ্গচলীর ভগ্নী । তান ঢাকায় থাকা কালে শ্রীমৎ বিজয় 

কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম হতে ও রজনী বক্ষগারশর কাছ থেকে বারদীর 
রহ্ষচারণ লোকনাথ বাবার লীলাকাহনন শুনে তাঁর ভন্ত হয়ে ওঠেন। 

তারপর তান নিজ বাড়তে বাবার একট প্রাতকীত রেখে রোজ ভান্তভরে 

পৃজো করতেন । .ধ্েরাবা তাঁকে মাঝে মাঝে দর্শন দিয়ে নানা রকমের 

নিদেশি দিতেন । 
প্রাত শানবার তাঁদের 'হন্দ্স্হান পাকের বাঁড়তে ধমলোচনার সময় 

বাবা লোকনাথ যে সক্ষম শরণীরে উপাস্হত থাকতেন, সেকথা 'নাঁশকান্ত 
"বস? মশায় মিসেদ ব্যানাজীকে প্রায়ই বলতেন । গঙ্গাজলের কমণ্ডলনাঁট বাঁ 
[দকে রেখে বাবা বসতেন, তা তাঁরা দেখেছেন । 

মিসেস ব্যানাজ কোন এক শাঁনবারে তরি কোন আত্মণয় ধাঁড় যাবার 

জন্য বাঁড় থেকে বার হন৷ এমন সময় বাবা লোকনাথ তাঁকে সক্ষম নিদেশি 
দিয়ে বলেন, তুই কোথায় যাচ্ছিল? আম হিন্দস্হান পাকের বাঁড়তে 

যাচ্ছ, তুই আয়। 
বাবার এই 'নর্দেশ পেয়ে 'মিসেন ব্যানাজাঁ আত্মীয়বাড় না গিয়ে সোজা 

হন্দুস্হান পার্কের বাঁড়তে চলে যান। 
সেখানে তান যেতেই নিঁশিকান্ত বসু মশায় তাকে প্রশ্ব করলেন, আচ্ছা' 

বলুন ত মিসেস ব্যানাজ৭+ ব।বার কমণ্ডুলু কোন দিকে ? 

ণমসেস ব্যানার্জী উত্তর করলেন, আজ বাবার কমস্ডুল? ডান দিকে 

একেন? অন্য দিন ত তাঁর আসনের বাঁ দিকে নিয়েই বসেন। 

এমন সময় 'মসেস চক্ুবর্তাঁ এসে বাবার আসনের সামনে প্রণাম করে 

বললেন, আজ কমণ্ডগ2াট ডান 1দকে দেখা কেন ? 
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এর থেকে বোঝা যায় বাবা লোকনাথ স্হৃলদেহে না থাকলেও তাঁদের, 

ধর্মসভায় তাঁর সংক্ষর শরীরের উপাস্হাতির কথা তাঁরা সকলেই জানতেন 

এবং তা বুঝতে পারতেন। 

একাঁদন বেহালার ক্ষিতীন্দ্রমোহন সেনগ-্প্রের স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে 

হল্দুস্হান পাকের বাঁড়তে বিকাল চারটের সময় যান। তখন ১৯৪৬ 

সাল। তাঁকে দেখে নাশিকান্ত বসু মশায় বললেন, আপাঁন কাল সকালে 
স্বানকরে আসবেন। আমি আপনাকে দীক্ষা দেব। 

তখন সেখানে ববা লোকনাথের বিশেষ ভন্ত জ্যোতির্ময় দাশগনপ্তও 

উপাস্হত ছিলেন৷ 

[কছুক্ষণ পর 'নাশকান্তবাব ক্ষিতীন্দ্রমোহন সেনগন্প্তের স্ত্রীর দিকে 
তাঁকয়ে বললেন, আম দেখাঁছ বাবার শরণীর হতে একাট জ্যোতি বৌরয়ে 

এসে আপনার অঙ্গ স্পর্শ করে রয়েছে । মনে হচ্ছে আমাকে দীক্ষা দিতে 

হবে না, বাবা নিজেই আপনাকে দীক্ষা দেবেন। 

সেই রানেই ক্ষিতীন্দ্রবাবুর স্ত্রী এক স্বপু দেখলেন। রান্র তৃত"য় 
প্রহরে তান স্বপরে দেখলেন, বাবা লোকনাথ সহসা আঁবর্ভূত হয়ে তাঁর 
মাথার পাশে দাঁড়িয়ে সং্কৃত ও ভাল বাংলা ভাষায় তাঁকে নানা উপদেশ 

[দলেন। কিভাবে পূজো করতে হবে, কিভাবে মল্মুপাঠ করতে হবে তা 

ভালভাবে বলে 'দলেন। পরে দীক্ষামল্মাট সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে "দিয়ে 
আমাকে জপ করতে বললেন । স্বপ্াট অনেকক্ষণ চ্হায়ী হয়োছল। দীক্ষা 
মন্দাট পাছে ভুলে যান তার জন্য মিসেস সেনগ-প্ত একটি কাগজে সোঁট 

লিখে রাখেন। 
পরাদন সকালে এই স্বপুবৃত্তান্ত তাঁর স্বামীর কাছে প্রকাশ করলেন 

না। স্নান করে নাশকান্তবাবুর কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েও তাঁকে তা 

বললেন না। ৰ 

ধনাঁশকান্তবাবু বাবার প্রাতকীতির সামনে মিসেস সেনগুপ্তকে বাঁসয়ে 

দীক্ষা 'দিলেন। তখন মিসেস সেনগুপ্ত আগের রাতের ঘটনা ও স্বপু- 
বৃত্তান্তাঁট বললেন এবং কাগজে লিখিত মন্দ্রাট গুরহদেবকে দেখতে দিলেন 

[নাশকাল্তবাব; দেখলেন, তাঁর দেওয়া মন্ত্র ও কাগজে লিখিত মন্দ 
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দুটিই এক। তখন তান বললেন, দীক্ষার আগে একথা আমাকে বলা উাঁচত 

ছিল। গতকালই আম জ্যোতি লক্ষ্য করে বলোছলাম' আমার অনুমান 

বাবাই হয়ত তোমাকে দীক্ষা দেবেন । 

এই বলে তান মিসেস সেনগুপ্তের মাথায় হাত রেখে আবার বললেন, 

তুম মহাভাগ্যবতশী। তোমার মত ভাগ্য ক'জনের হয় ? 

এর পর তাঁর স্বামীকেও দীক্ষা দিলেন 'নাঁশকান্তবাবু। 

ডান্তার আশুতোষ গাঙ্গুলীর আদ নিবাস ছিল ঢাকা জেলার শ্রীনগর 

থানার অন্তর্গত কয়কীর্তন গ্রামে । তান ছিলেন 'ডাম্ট্রকংট বোডে র 

ডান্তার। 'তাঁন কাষেপিলক্ষে ময়মনাঁসংহ জেলার অন্তর্গত ইটনা গ্রামে 

সরকারী ডিসপেন-সাঁরতে থাকতেন । দেশীবভাগের পর তান মধ্যপ্রদেশে 

সুরগুজা জেলার পইরি কলিয়ারতে ডান্তার নিযুস্ত হন। 

১৯৬৩ সালের ফজ্গুন মাসে মেজ মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে পহীর 

কলয়ার হতে কলকাতায় আসবেন বলে স্হির করেন ডান্তারবাব | 

কলকাতাগামণ ট্রেন ধরতে হলে তাঁকে রাঁন্র আটটার আগেই 'চাঁড়ীমাঁড় 

স্টেশনে পেশিছতে হবে । পহার কলিয়ার হতে চাঁডামাঁড় স্টেশান 

কুঁড় বাইশ মাইল দূর । উচু নীচু পাহাড়ী পথ। এই পথ পার হয়ে তাঁকে 
স্টেশানে যেতে হবে। 

সন্ধ্যা সাতটার সময় কাঁপিয়ার কোয়াটরি হতে রওনা হতে হবে। কিন্তু 

রওনা হবার আগে কালবৈশাখীর কালো মেঘ চারাদক অন্ধকার করে আকাশ 

আচ্ছন্ন করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বদনযৎসহ বস্ত্রগর্জন শুর হলো। এ 

অবচ্হায় বাড়ির সকলে যাওয়া স্হগিত রাখতে বলল । 

িকন্তু আশুতোষবাবু কোন নিষেধ শুনলেন না। তাঁন শুধু একই 

কথা বারবার বলতে লাগলেন, ব্রহ্মচারী বাবার নাম নিয়ে যখন যাবার জন্য 

তোর হয়োছ, তখন যাবই। 
এই বলে তান একজন নার্ম আর তাঁর এক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বাসা 

থেকে জীপ গাঁড়তে করে রওনা হয়ে পড়লেন । তখন বাঁন্ট থেমে গেছে। 
তবে ঝড় তখনও থামোন। বাঁষ্টর জলে অন্ধকার পাহাড়ী পথ 'পাঁচ্ছল 
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হয়ে পড়েছে । রাস্তার দুপাশে মাঝে মাঝে বরাট খাদ। ড্রাইভার আত 
সাবধানে গাঁড় চালাতে লাগল । 

চাঁড়ামাঁড় স্টেশানের দু মাইল আগে পথ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে 
গেছে। সে পথে আবার 'তিন চারাঁট াবপঞজ্জনক মোড় পার হতে হবে । 

এমন সময় জনপগাঁড়ীটির ব্রেক ফেল করল । ড্রাইভার “ব্রেক ফেল' বলে 

1চৎকার করতে লাগল । 

একে সামনে তিন চারটে বিপজ্জনক মোড়, তার উপর আবার রাস্তার 

দুপাশে গভীর খাদ। সকলে বুঝল এমত অবস্হায় মৃত্যু আনবার্য, কারণ 

গাঁড়র ব্রেক অচল । ডান্তারবাবু তখন বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে এই 
বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন । 

দেখতে দেখতে গাঁড়টা বিপজ্জনক মোড়গুঁল পার হয়ে গেল । কিন্তু 
আবার এক বিপদ দেখা দিল। স্টেশানের নিকটে সমতলভূিতে পড়ার 
আগে পাহাড়ী পাট এবার উত্তর দাঁক্ষণে চলে যাওয়া একাঁটি পথে এসে 
যেখানে মিলেছে তার সামনে দশহাত দূরে এক বিরাট খাদ। ব্রেক অচল 
হওয়ায় গাঁড় সোজা গিয়ে অবশ্যই সেই খাদে গিয়ে পড়বে । 

ডান্তারবাব তখন জীবন 'বিপন্ন ভেবে শেষবারের মত বাবা লোকনাথকে 

স্মরণ করে বাবা লোকনাথ “বাঁচাও, বাঁচাও” বলে জোরে চিৎকার করতে 
লাগলেন । 

এমন সময় গাঁড়র গাঁত আপনা থেকে কমে গেল । এাঁদকে বাষ্টর 
জলের বেগে পাহাড় হতে কিছ? শন্ত মাঁট ধসে কাদার মত হয়ে সামনে 
খাদের কাছে জমা হয়ে ছিল। গাঁড়র গাঁতবেগ আগেই কমে গিয়োছল। 
এবার খাদের কাছে সেই কাদামাঁটর স্তৃপে এসে তার গাঁত রুদ্ধ হয়ে গেল । 
তবে সামনের চাকাদ-টি সেই স্তুপ ঠেলে খাদের 'দকে এাঁগয়ে গেল, 'িন্তু 
পিছনের চাকাদুটি আটকে গেল কাদায়। তখন সামনের চাকাদট উপর 
দিকে শূন্যে উঠে যাওয়ায় গাড়ীর আরোহণীরা পিছন 'দিক দিয়ে মাটিতে 
পড়ে গেল। কিন্তু সকলের দেহ অক্ষত রয়ে গেল। কারো দেহে কোন 
আঘাত লাগল না। তখন সকলে স্টেশানে গিয়ে যথাসময়ে কলকাতাগামনী 
ট্রেনে উঠে পড়ল। 

ডান্তারবাবু বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে বাবা লোকনাথের অলৌকিক 

ললা। বাবাই কৃপা করে তাঁর অলৌকিক শান্তর দ্বারা বৃষ্টি ঘাঁটয়ে কাদা- 
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' মাটির স্তুপ সং্টি করে ব্রেকফেল জীপ গাঁড়র গাঁত রুদ্ধ করে দিয়েছেন। 

তানা হলে গাঁড়টি সোজা গিয়ে সামনের খাদে পড়ত ৷ কোনক্রমেই তাঁদের 

প্রাণ বাঁচত না। 

কলকাতায় পৌছে আশহতোষবাবু প্রথমেই বাবা লোকনাথকে প্রণাম 

করার জন্য গাঁড়য়া আশ্রমে গেলেন। প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার 

কণ্ঠস্বর বেজে উঠল তাঁর কানে । বাবা তাকে বলছেন, কিরে খ.ব বিপদে 

পড়ছিল বাঁঝ ? 

». হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা জেলা 'বকরুমপূর পরগণার শ্রীনগর 

থানার অন্তর্গত দোয়াড়ী গ্রামে বাস করতেন । তাঁর পিতার নাম রজনী- 

কান্ত বন্দ্)োপাধ্যায়। তাঁর কন্যার নাম পারুলবালা । 

হেরম্বনাথ লোকনাথবাবার পরম ভভ্ত 'ছিলেন। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী 

জীবিত থাকাকালে 'তান প্রাত শাঁনবার বারদীর আশ্রমে গিয়ে বাবাকে 

পূজা করতেন । তাঁর বাড়তে লোকনাথ বাবার প্রাতিকীতি 'ন্রিসন্ধ্যায় 

পৃঁজত হত । এই সব দেখে বাল্যকাল হতেই বাবা লোকনাথের প্রাত 

[বিশেষ ভান্তশ্রদ্ধা জল্মোছল পারুলবালার মনে । সে সারাঁদনের মধ্যে 

"বশীর ভাগ সময় যে ঘরে বাবা লোকনাথের প্রাতিকীতি গহদেবতার্পে 

পাঁজত হত, সেই ঘরের কাটাতেন দরজা বন্ধ করে ! 

পারুলবালার বয়স যখন পনের, তখন হেরম্বনাথ কন্যার 'াববাহের জন্য 

চৈম্টা করতে থাকেন। হেরম্বনাথ জাঁমদারী সেরেস্তায় নায়েবের চাকার 

করতেন। 

অবশেষে দট পান্রের সন্ধান পেলেন হেরম্বনাথ । একাট পান্ন ডান্তার, 

তবে দোজবর । প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুমূখে 

পাঁতত হয়। অন্য পান্রাট অল্প মাইনের চাকুরে। 

বাবা মার মধ্যে তার 'বিয়ের ব্যাপারে যে সব কথাবাতা হত, পারলবালা 

তাসবশুনত। তা সব বোঝার মত বয়স তার হয়ৌছল। সে গ্রাতাদন 

ঠাকুরঘরে গিয়ে বাবা লোকনাথকে তার মনের কথা সব জানাত। তান 
দ্ধু বলতেন, হে ঠাকুর, তুমি এমন ঘরে আমার 'িয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে 
দিও যে ঘরে তুম আছ, যে ঘরে তোমার পূজা হয়। আম যেন তোমার 

চরণে ফুল তুলসী দিতে পার । আমি ছোট বেলা হতে শুধু তোমাকেই 
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জানি। তুমিই আমার গর, তুমি আমার ইন্ট এবং তুমিই আমার আরাধ্য । 
অন্য কাউকে গুরু বলে, ইস্ট বলে বা আরাধ্য বলে মানতে পারব না। 

এঁদকে হেরম্বনাথ ডান্তার হলেও দেজবর বলে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে 

দতে চাইলেন না। যে ছেলোট আঁফসে চাকার করত, তার সঙ্গেই বিয়ে 
দেবার জন্য মনাস্হর করলেন। এ বিষয়ে বাঁড়র কারো কোন আপাতত 

শুনলেন না। ডান্তার ছেলোটর বংশমধাঁদা, বাঁড়র অবস্হা, বিদ্যাবদ্ধি, 

স্বাস্য--সব 'কছুই ভাল। তাই বাঁড়র অন্যান্য সকলের সেইখানেই বয়ে 

দেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্ত বাঁড়র কতা হেরম্বনাথের বিরুদ্ধে কোন কথা 
বলার সাহস পেলেন না তাঁরা । সুতরাং হেরম্বনাথ সেই চাকুরে ছেলের 

সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধ সব ঠিক করে ফেললেন। শুধু দিনাস্হর বাকি। 

ঞএঁদকে এই সময় সেই ছেলের মা তাঁর ছেলের নামে একটি বায়াঁরং 

গচাঠ ছেলের চাকাঁরর জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন । সে চিঠিতে তান লিখলেন, 

তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছে আমাদের বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার অধীন 

দেওয়াড়ী গ্রামের হেরম্বনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে। এখানে আমার 

খুবই কন্টে দন কাটছে । হাতে টাকা পয়সা নেই, বাজার খরচ নেই। 

ঘরে চাল, কয়লা, জ্বালানী কাঠ কিছুই নেই। পরনে কাপড় নেই । বিয়ের 

সময় ষে কাপড় পরে নূতন আত্মীয়দের কাছে বেরোতে হবে তারও ব্যবদ্হা 

নেই। তোমরা যাঁদ মেয়ের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে চাও, তাহলে তা নিতে 

পার। এর জন্য মেয়ের বাপের ঠিকানা দিলাম । হাত তোমার মা। 

চাঠখানি নিয়ে একাঁট বায়াঁরং খামে ভরে ছেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে 

দিলেন । কিন্তু নিজের ঠিকানা বা তাঁরখ 'দলেন না। 

চাঠখানা ছেলের কাছে পেশছতে চিঠির উপর প্রেরকের নাম ঠিকানা 

না থাকায় ছেলে কে তাকে এই বায়ারং চিঠি দিয়েছে তার কিছুই বুঝতে 

পারল না। সে চাঠখানি না নিয়ে ফেরৎ দল পিওনের হাতে । ফলে 

চিঠিখানা ডেড লেটার অফিসে জমা পড়ল। 
ডেড লেটার আঁফসের লোক তখন প্রেরকের নাম ঠিকান। পাওয়ার জন্য 

চাঁঠখানা খুলে সব পড়ল। কিন্তু তাতে দেখল, প্রেরকের নাম ঠিকানর্ট 
1কছু নেই। তবে বিয়ের সম্লম্ধের ব্যাপারে হেরম্বনাথের ঠিকানা পেয়ে 
[চিঠিখানি সেইখানে পাঠিয়ে দিল। 
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হেরম্বনাথ বখন আঁফসে ছিলেন তখন চিাঠখান তাঁর হাতে গেল। 
তাঁনিও প্রেরকের নাম ঠিকানা না থাকায় বায়ারিং চিঠখানি নিতে চাইলেন 
না। তখন তাঁর আদলি বলল, বাবু চিঠিখানতে কোন দরকারণ কথাও 
থাকতে পারে । সুতরাং মান্র দশ পয়সার মায়া না করে চিঠিটা নিয়ে নিন। 

আদালীর কথামত চিঠিটা নিয়ে তা খুলে পড়ে দেখলেন হেরম্বনাথ। 

আদালীকেও সে কথা শোনালেন। তা শুনে আদলি বলল, এমন ঘরে 
মেয়ের বিষে দেবেন না বাবু । 

হেরম্বনাথ সব ঘটনা জেনে সব কছু বিচার করে সেই চাকুরে ছেলের 
সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ বাতিল করে দিলেন। পরে তিনি সেই ডান্তার ছেলের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। 

বিয়ের পর পারুলবালা প্রথম *বশরবাঁড় গিয়েই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 

দেখলেন, তাঁদের বাঁড়র মত এ বাঁড়তেও লোকনাথ বাবার প্রাতকীতি প্রাঁত- 

দিন নিয়ামত পাঁজত হয়। শুধু তাই নয়, তান আরও দেখলেন তাঁর 
স্বামী বাবা লোকনাথের পরম ভস্ত এবং বাবার নামে অজ্ঞান । 

পারুলবালা বুঝতে পারলেন, তাঁর প্রার্থনায় অল্তযামী বাবা লোকনাথ 
সাড়া দিয়ে তাঁর অলৌকিক কৃপাদ্বারা তাঁর মনের আঁভলাষ এইভাবে প্রণ 
করেছেন। 

ণ 

'ক্ষিতন্দ্রমোহন সেনগণপ্ত মশায়ের স্মী কিভাবে বাবা লোকনাথের কৃপা 

লাভ করেন সেকথা আগেই বলা হয়েছে । সেটা ছিল ১৯৪৬ সাল। পরে 

১৯৪৮ সালে 'ক্ষিতীন্দ্রবাবুর জীবনেও এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে । তাঁর 

আদ নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় । পরে তান 
কলকাতার বেহালায় এসে বসবাস করতে থাকেন। 'ব্রাটিশ আমলে মিঃ 
সেনগুপ্ত ছিলেন একজন উচ্চপদস্হ সরকারণ আফসার । 

দেশাঁবভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের উপর মহল হতে তাঁকে 
দিল্লীতে আসার জন্য জরুরী আদেশ দেওয়া হয়। তিনি দিল্লীতে গেলে 
তাঁর উপর এক নূতন কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হলো । দিল্লধতে প্রথম 
কাঙ্ঠমস্ আঁফস চ্হাপন করা হবে। কালেক্টর হিসাবে কাষ্টমস্এর সমস্ত, 
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কাজ পাঁরচালনা করতে হবে মিঃ সেনগৃপ্তকে । বোম্বাই ছাড়া উত্তর 
ভারতের সমস্ত অণ্চলকে "দল্লশ কান্টমস-এর আওতার মধ্যে আনা হলো । 

১৯৫১ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্ী সদরি বল্পভভাই প্যাটেল তখন 
দেশীয় রাজ্যগ্ীলর ভারতভুন্তির পাঁরকঙ্গনাকে কার্যে রূপাঁয়ত করার 
ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠোৌছলেন । সেই সময় তান কেন্দ্রীয় এক- 
সাইজ ও কাস্টমস-এর বড় বড় কতা বা কালেকটরদের ডেকে 'বাঁভম্ন দেশীয় 
রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে পরামশ” করে তাঁদের রাজাযগখলর চার্জ বুঝে নেবার 

জন্য আদেশ দেন। 

এই 'বরাট কাজের ভার 'নিয়ে মিঃ সেনগণ্গুকে প্রায়ই বাভন্ন দেশীয় 
রাজ্যে গিয়ে রাজন্যবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হত। ১৯৫১ 

সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে কতকগ্ীল জরুরা তথ্য সংগ্রহের জন্য 

চাম্বা, মরীণ্ড ও হমাচলের রাজ এস্টেটে যেতে হয়ৌছল তাঁকে । 

মুশ্ডি রাজ্যে গিয়ে তান একটা 'জানস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 

[তিনি দেখলেন মুশ্ডির রাজার নাম যোগেন্দ্র সং । অথচ রাজ্যের রাস্তা, 

ঘাট, পুল, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতির সঙ্গে যোগেন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র 

সেন, নগেন্দ্র সেন প্রভীতি নাম যুন্ত রয়েছে । এর কারণ কিছ? বুঝতে না 

পেরে মশ্ডর রাজাকে গ্রশ্ম করলেন, আচ্ছা, আপনাদের উপাধি সংহ, 
কিন্তু এখানকার রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ সবাঁকছুতে সেন উপাধিধারী 

লোকের নাম যন্ত রয়েছে। এই সেনকারা?ঃ 
মুণ্ডর রাজা তখন বললেন, আপ্াঁন হয়ত জানেন না, বাংলার বল্লাল 

সেনের বংশধরগণ সজাউদ্দৌল্লার সময়ে মোগলদের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে 

1হমাচল প্রদেশে এসে এই ম্হীন্ড রাজ্য স্হাপন করেন। আম তাঁদেরই 
বংশধর । আমার প্রাপতামহ 'বিবাহাঁদর কারণে গসংহ উপাধি গ্রহণে বাধ্য 

হন। আমার নাম যোগেন্দ্র সংহ । আমার পূর্বপুরুষদের দ্বারা স্হাপিত 
গ্রনহাগারে আমার পূর্বপুরুষদের অনেক হীতবৃন্ত জানতে পেয়োছি। সেন 

বংশের আদ নিবাস 'ছিল ঢাকা বিক্রমপুর । 

1মঃ সেনগুপ্তের বাঁড়ও ঢাকা বিক্রমপুরে ছিল শুনে রাজা ষোগেন্দু 

সিংহ তাঁকে দঃ তন দিন তাঁর রাজপ্রাসাদে অবস্হান করার জন্য আমল্মণ 
জানালেন । মিঃ সেনগুপ্ত সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দিল্লীর আঁফসে টেলিগ্রাম 
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করে জানালেন, তাঁর ফিরতে দু তিন দিন দের হবে। 

তাঁর টোলগ্রাম পেয়ে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে টোলগ্রাম করে জানালেন, 
৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে তাঁকে অবশ্যই "দিল্লীতে থাকতে হবে। কারণ ৩রা 

তাঁরথে সদার প্যাটেল ও অথমমল্ী সি. ডি. দেশমুখ অমৃতসর সীমান্তে 
কাস্টমস পোস্টে যাবেন। তাই তাঁকে ৪ তাঁরখ ভোরে দিল্লীতে থাকতে 
হবে । 

মঃ সেনগুপ্ত তখন ছিলেন মযণ্ডরাজ্যের অন্তর্গত কুলুভ্যালিতে । ২রা 

সেপ্টেম্বর টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গে তান তাঁর অধানম্হ সহকারীদের 
যাবার জন্য প্র্তুত হতে বললেন । সেই দিনই তাঁরা রওনা হলেন। ?কন্তু 

কুল বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসে কোন সীট না পেয়ে ফিরে গেলেন। পরাঁদন 

অথাৎ ৩রা তারখে ভোর পাঁচটায় বাস ধরার জন্য সেইদিনই বাসে পাঁচ ছট৷ 
সীট রজাভকরা হলো। 

পরান তাঁরা ভোরে বাসযোগে পাঠানকোট হয়ে দিল্লী যাবার জন্য 

রওনা হলেন। কুল হতে পাঠানকোট পৌছতে সাত আট ঘণ্টা সময় 

লাগে। দঃগমি পাহাড়ী পথ । 

সেই পথে দশ বারো মাইল আতক্রম করার পর বিপাশ। নদীর তরে 

এসে বাস পৌোছল। অগ্রশস্ত রাস্তা চলেছে খাড়াই পাহাড়ের গা ঘেষে। 
একাদকে উচু খাড়া পাহাড়, আর অন্য দিকে খরম্লোতা বপাশা নদী । এক 

তরফা রাস্তা । 

হঠাৎ দেখা গেল সামনে অনাতদ্রে অনেক লোক জটলা পাকিয়ে ক 

করছে । ড্রাইভার সেইখানে গিয়ে বাস থামালে বাসের যাত্রীরা দেখলেন, 
১০।১২ ফুট উচু এবং সেই পাঁরমাণ লম্বা চওড়া এক বিরাট পাথর রাস্তা 

জুড়ে পড়ে রয়েছে । সেই পাথর না সরালে বাপ চলবে না। ভোর হতে 

কুলরা ডিনামাইট চার্জ করে পাথরটা ভাঙ্গতে পারছে না। ডিনামাইট চার্জ 

করে দেখা গেছে সেই পাথরটার একাদক থেকে মান্র দুটো ছোট টুকরো 

উপরে উঠে গেছে । পাথরটা যেমন ছিল তেমনিই আছে। রাস্তার কুঁলরা। 

বলল, আবার 'ডিনামাইট ফিট করতে 81৫ ঘণ্টা সময় লাগবে। 

এতবড় পাথরটা কোনাঁদক থেকে গাঁড়য়ে পড়ল তা কেউ বুঝতে পারল 
না। কারণ পাহাড়ের গায়ে ঘন শটীগাছগলো অক্ষত অবস্হায় দাঁড়িয়ে 
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আছে। পাহাড়ের মাথা থেকে পাথরটা গাঁড়য়ে পড়লে তার ভয়ঙ্কর চাপ 

তারা সহ্য করতে পারত না। অনেক গাছই 'পিম্ট হত। তিন চার জন 

পাহাড়ী কাল পাহাড়ের উপর দিকে কোন জায়গাটা থেকে পাথরটা পড়েছে 

তা দেখার জন্য পাহাড়ের উপর উঠে গেল। কিন্তু কোথা থেকে পাথরটা 

ভেঙ্গে পড়েছে তার কোন চিহই পেল না। 

ধমঃ সেনগ:প্ত ড্রাইভারকে বাস ঘখরয়ে 'বিকজ্প রাস্তা 'দিয়ে পাঠান 

কোট যাবার আদেশ 'দিলেন। সেহীঁদন বেলা ৪টায় পাঠান কোট থেকে 

ধদল্লশর ট্রেন ছাড়বে আর সেই ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর একট কামরা রিজাভভ 
করা আছে। তখন প্রায় ১২টা বাজে । 

[কন তাঁদের বাদ 'ীবকঙ্প রাস্তা 'দয়ে বেগে ছুটতে শুরু করলেও 
বেলা সাড়ে চারটের সময় সে বাস যোগান্দ্র নগরে পেশছল। সেখান 

থেকে পাঠানকোট অনেক দূর। অথাঁথ আধ ঘণ্টা আগে দিল্লীর ট্রেন 

পাঠানকোট ছেড়ে গেছে । তখন 'মঃ সেনগনপ্ত ও তাঁর সহকারী আঁফসারেরা 

1ঠক করলেন, এর পর পাঠানকোট গিয়ে কোন লাভ নেই । কারণ স্টেশানে 
রাতে থাকার মত কোন ভাল ব্যবস্হা নেই। তাই তারা সৌদন কার মত 

যোগীন্দ্রনগর সারাঁকট হাউসে থেকে গেলেন। পরাঁদন বেলা ১১টার বাস 
ধরে 'তিনটের সময় পাঠানকোট স্টেশানে পেশছলেন। 

স্টেশানে পেশছতেই মিঃ সেনগুপ্তকে স্টেশান মাস্টার মিস্টার রাক 

বললেন, গতকাল ৪ টার ছ্রেনে প্রথম শ্রেণীতে আপনাদের রিজাভেশান 
ছিল। আপনার জন্য ছ্রেন পাঁচ 'মাঁনট লেট বা 1বলম্ব করানো হয়ৌছল। 

ণকন্চু আপাঁন খুবই ভাগ্যবান। কারণ গতকাল ট্রেনাট গুরুদাসপুর 

স্টেশানের নিকট গেলে দেখা যায় সামনে লাইন জলে ডুবে গেছে । ড্রাই- 
ভারের ইচ্ছা না থাকলেও উপরওয়ালা কর্মচারীর আদেশে সে আস্তে আস্তে 

ট্রেন চালিয়ে যেতে থাকে জলে ডুবে যাওয়া লাইনের উপর দিয়ে। এক 

জায়গায় লাইনের নিচে শ্রীপারগীল ভেসে যায়। ফলে যেখানে দ্রেন যেতেই 

ইঞ্জনসহ গোটা ট্রেনাট এগার ফুট জলের তলায় ডুবে যায়। একজন 

যাও বাঁচতে পারেনি । ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেছেন। গতকাল ট্রেন 

ধরতে না পেরে আপাঁন প্রাণে বেচে গেছেন। 

এই বলে সাহেব স্টেশান মাস্টার 'মিঃ সেনগুতের করমর্দন করলেন। 
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, পরে মিঃ সেনগুপ্ত জানতে পারলেন, এ ট্রেনে ক্মীরের মহারাজার মা 
ছিলেন। 'তাঁনই জোর করে ড্রাইভারকে সেই অবস্হায় ট্রেন চালাতে বাধ্য 
করেন। একটি 'বরাট খালের পুলের উপর ট্রেনাট ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই 

খালের জলে পড়ে ডুবে যায়। 

প্রথম শ্রেণীর দশজন যান্ত্রীপহ চারশো রেলযান্রী প্রাণ হারায়। 
পরাঁদন প্রথম শ্রেণীর বগনীট জলের তলা থেকে উদ্ধার করা হলো । 

দল্লশর কর্তৃপক্ষ সকলের জানা 'ছিল কালেক্টর 'মঃ সেন গনপ্ত এ ট্রেনেরই 

'যারী ছিলেন । তাই তাঁরা ধারণা করেছিলেন, মিঃ সেনগণ্ও প্রাণ হারয়ে- 

ছেন। তাঁরা তাঁর মৃতদেহ 'দল্লীতে নিয়ে আসার জন্য দুটি জীপগাঁড় 
পাঁঠিয়ৌোছলেন। কিন্তু "দল্লী-গুরুদাসপুরের রাস্তা বন্ধ থাকায় জীপ 
[ফিরে গিয়োছল । 

পরের দিন এই দঃসংবাদ খবরের কাগজের মাধ্যমে সারা ভারতে ছাঁড়য়ে 

পশ্ড়। মিসেস সেনগনপ্ত স্বামীশোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লে মিঃ সেনগন্তের 
দু চারজন সহকরম্ম তাঁকে এই বলে সান্তনা দেন যে, ি*বাস করুন, তিনি 

সোকনাথ ভন্ত ও আশ্রত। তাঁর কিছুই হবে না, হতে পারে না। কোন 

»দনই লোকনাথ ভন্তত্দর কোন াবপদ হতে শ্দানান। ঘরে আসনে 'বাঁন 
গৃহদেবতারূপে স্হাঁপত রয়েছেন, 'তাঁনই সমস্ত বপদ হতে রক্ষা 

করবেন। 

[মঃ সেনগন্ পরের দিন দিল্লীতে এসে উপাঁস্হত হলেন। 'তাঁন যে 

বাবা লোকনাথের অশেষ কর:ণার প্রভাবে এ যান্লা রক্ষা পেয়েছেন তা মর্মে 

মর্মে অনুভব করলেন । এতক্ষণে সেই পথে পাথর পড়ার রহস্যাটি বুঝতে, 
পারলেন ! কোন ঝড়জল নেই, কিন্তু একট অতবড় পাথর পাহাড় থেকে 

পথে এসে পড়ল । অথচ পাহাড়ের গ্রাছগ্াল অক্ষত রয়ে গেল। বাবা 

লোকনাথই এই অঘটন ঘাঁটয়ে তাঁর ভন্ত সন্তানদের প্রাণরক্ষা করেছেন। 

কারণ সে পাথর তখন সে পথে না পড়লে সেইদিনই 'তাঁন এ দ্রেনে চড়ে 

সকলের সঙ্গে প্রাণ হারাতেন। 'তাঁন এক পরম বিস্ময়ের সঙ্গে উপলাব্ধ 
ওরুলেন, বাবার কৃপা সংক্ষমভাবে প্রাতনিয়ত সর্বত্র কিকরে কাজ করে 
চলছে । বাবা লোকনাথের প্রাত অগাধ ভান্ত ও শ্রদ্ধায় নূতন করে 
বিগাঁলত হলো তাঁর চিন্ত। 
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আঁজতচন্দ্রু ঘোষ [ছিলেন পূর্ব বাংলার আঁধবাসী । দেশ বিভাগের পর 

1তাঁন পাশ্চম দিনাজপুর জেলার বাল:রঘাট মহকুমায় এসে স্হায়ীভাবে বাঁড় 

ঘর করে বসবাস করতে থাকেন। তান ছিলেন বাবা লোকনাথের একনিষ্ঠ 

ভন্ত। 

১৯৬৫ সালে শিবচতুর্দশীর দিনকতক আগে তাঁর আকাঙ্ক্ষা হলো, 

এবার শিবচতুর্দশীর দিন শিবজ্ঞানে বাবার পার্পদ্মে পুষ্পার্জাল দেবেন। 

[কিন্তু এই আকাগুকা জাগার দ. তিন দন পর হঠাৎ তাঁর *বশঃরবাঁড় হতে 

খবর এল, *বশুরমশাই কঠিন রোগে শব্যাগত হয়ে আছেন । তিনি মেয়ে 

জামাইকে শেষ বারের মত দেখতে চেয়েছেন । তখন বাধ্য হয়ে আঁজতবাবু 

সংসারের অস্বীবধার জন্য নিজে না গিয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন । 

ফলে সেবার এইভাবে বাধা পড়ায় এবং স্ত্রীর অবর্তমানে শিবজ্ঞানে 

বাবা লোকনাথের পূজা আর হলো না। পরের বছরের অপেক্ষায় রইল । 

পরের বছর শিবচতুর্দশীর পনের দিন আগে পাকিস্তান থেকে সহসা 

খবর এল আজতবাবুর মেঞ্জকাকার মৃত্যু হয়েছে । ফলে বন্ধ হলো 

আকাতঙ্ক্ষিত পূজা । মনে মনে বাবার কাছে নিজেকে মহা অপরাধী বলে 

অনেক কাল্নাকাঁট করলেন আঁজতবাবু ৷ বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন 

চৈন্রমাসের শেষ সপ্তায় একাঁদন দুপুরবেলায় খাওয়ার পর দোকানের 

নূতন খাতার চিন্তা করতে করতে ঘ্দাময়ে পড়লেন আঁজতবাব। লোকনাথ 

ব্লহ্মচারীর একটি বড় ফটো মাথার দিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল । সহসা 

সেই ফটোর ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল কাল সংযমে থাকাব। পরশু 
[দিন আমার পূজা করাব । 

আদেশের সুরে বলা কথাগ্ীল শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে 

গেল। বিছানায় উঠে বসে ফটোর দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার 

সেই কথাগনীল একইভাবে ধ্বনিত হলো । 
আঁজতবাবু ভালভাবে চারাদক দেখে বুঝতে পারলেন, বাবার ফটো 

হতেই কথাগ্ীল ধ্বানত হয়েছে । পুতরাং এ আদেশ স্বয়ং ব্রহ্মচারী 
বাবার। 'তাঁন তখন একা একা বসে ভাবতে লাগলেন। পাঁচ দিন পুরু 

নূতন খাতা। যাঁদ শিবতুর্দশী করতে হয় তবে আগামী কালই সংযম 
পালন করে পরশ্দাঁদন পুজা করা কি সম্ভব ? 
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এমন সময় আঁজতবাবুর স্ত্রী এসে তাঁকে বললেন, পরশু দিন নগল 
পূজো । কাল সংযমে থাকব । রান্রে ফলমূল খেয়ে পরশাদন ফলমূল 

ভোগ দেব। বাজার থেকে ফলমূল আনতে হবে। 

আঁজতবাবু তখন বাবার স্বপ্রাদেশের কথা স্মীকে বললেন। ঠিক 

হলো, কাল দুজনেই তাঁরা সংযমে থাকবেন। পরশদন বাবার ভোগ 
দেবেন। শিবের অন্য নাম নীলকন্ঠ। আমরা সংক্ষেপে নীল বাঁল। বাবা 

লোকনাথও 'িবকজ্প। এই কথা স্ত্রীকে বাঁঝয়ে দিলেন অজিতবাব্। 

* দৌকানে গিয়ে তান পাঁজী খুলে দেখলেন, পরশদন সাত্যই নালের 

পৃজো। তান তখন মনে মনে বাবা লোকনাথের উদ্দেশে বললেন, বাবা, 
তুম বাঞ্চা কঙ্পতরহ। তোমার অশেষ কৃপা । যতাঁদন তুম দেহে ছিলে, 

ততাঁদন তুম ভন্ত অভন্ত সবার জন্য নিজের জীবন ক্ষয় করে গেছো । আজও 

প্রাতাট জীবের অন্তরে সক্ষমদেহে থেকে কিভাবে ভন্তবা্ছা পূরণ করে 

যাচ্ছ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 

সেবার নীল পূজোর দিন শিবজ্ঞানে বাবা লোকনাথকে পূজো করে 

অপার আনন্দ লাভ করলেন আঁজতবাবু। 

« এই ঘটনার দু বছর পর আর একবার বাবা লোকনাথকে শ্রীকৃষফজ্ঞানে 

পূজা করার বাসনা হয় আঁজতবাবূর। তখন ১৯৬৭ সাল: ভাদ্র মাস। 

জল্মাষ্টমীর মাত্র তিন দন বাঁক। এই শুভ 1তাঁথতে বাবা লোকনাথ 

রহ্গাচারীকে শ্রীকৃষজ্ঞানে ভোগ দেওয়ার মনস্হ করলেন তিনি। 

জল্মান্টমীর আগের দিন আঁজতবাবু স্তীকে বললেন, কাল পণ ব্যঞন 

তাঁর তরকারী রান্না করে রক্ষচারী বাবাকে ভোগ দেব ঠিক করোছ। 

স্ত্ণ একথায় আনন্দে সম্মত হলেন। এতাঁদন নিজেরাই যে কোন শুভ 

[তাঁথতে ভোগরান্না করে বাবাকে নিবেদন করতেন। বর্তমানে বাঁড়তে 

*বাশুড়ী আছেন । িছাদন আগে আঁজতবাবুর মা বাংলাদেশ হতে 
সপ তাই এবার *বাশুড়ীকে ভোগ রান্না করে 

লন আঁজতবাবুর স্বী। 

আঁজতবাবূর মা বললেন, অন্নভোগ রান্না করে দেওয়ার আমার 
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পাপ করবে না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্নভোগ কেউ ঠাকুরকে দিতে পারে না। 
মার এই নিষেধাজ্ঞা শুনে কি করবেন কিছুই 'স্হির করতে পারলেন 

না আজতবাবু । একঁদকে মার নিষেধাজ্ঞা, অন্য দিকে অন্তরের আকুল 

বাসনা । অবশেষে অন্তরে দ্ঢ় বি*বাস নিয়ে ঠিক করলেন, বাবা যা করান 
তাই করবেন। বাবার ইচ্ছা থাকলে তিনিই এর ব্যবস্হা করবেন । 

এই ভেবে তিনি 'নাশ্চজ্তে ঘুঁময়ে পড়লেন। ভোর রাতে স্বপে 

দেখলেন, 'তিনখানা ইট 'দিয়ে উনন তোর করে বাবা নিজেই রান্না করছেন। 

[কিন্তু কাঠগনীল ভিজে বলে জ্বলছে না, প্রচুর ধোঁয়া হচ্ছে । এর পরষে 

তন্তাপোষে 'তীঁন শুয়োছলেন, সেই তন্তাপোষের একপাশে বসে বাবা ধোঁয়ার 
জন্য চোখে হাত 'দিয়ে বললেন, তোরা আমার খাবারটা রান্না করে দে। 

কাঠগুলো খুব ভিজে, খুব ধোঁয়া হচ্ছে । তাই আম পারাছ না। 
গবপু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল আঁজতবাবূর । 'তি'নি 

ণবছানায় উঠে বসে স্ত্রীকে ডেকে বললেন, মার আদেশ রক্ষা করা যাবে না। 
রক্মচারণ বাবা স্বপু ভোগ রান্না করে দেবার আদেশ দিয়েছেন । তোমাকেই 

ভোগ রাল্না করে দিতে হবে। 
এমন সময় মা এসে আজতবাবুকে বললেন, বাবা স্বপুে আমাকে 

বলেছেন, বাবা আমাদের হাতের রান্নাই গ্রহণ করবেন। অন্য কারো হাতে 
ল্য়। 

এইভাবে সংক্ষমদেহে স্বপরে আবির্ভূত হয়ে ভক্তের মনোবান্ছা পূর্ণ 
করলেন সবঞ্তিষমি বাবা লোকনাথ । 

ও 

বাদলচন্দ্র দাস পাঁশ্চম দনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমার এক নদীর 
ধারে বাস করতেন। তিনি ট্যাক্সিচালক। গরীবের সংসার । কোন রকমে 
সংসার চলত | স্বামী স্তী দুজনেই ছিলেন বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত, 
লোকনাথগত প্রাণ 

তখন বাংলা ১৩৭৩ সাল। বাদলচন্দ্র মনে মনে সংকল্প করলেন, দোল, 

পার্ণমার দিন বাবা লোকনাথকে ভোগ দেবেন এবং সেই উপলক্ষে বাবার 
কয়েকজন ভন্তকে প্রসাদ পাওয়ার জন্য 'নিমল্মণ করবেন । 
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শিকন্তু অদৃজ্টের পাঁরহাস। ষে ট্যাঁক্সাট তান চালাতেন, সেই ট্যাঞ্সীট 
হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। ফলে জাীবকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। 

অথচ দোল পার্ণমার মাত্র একমাস বাঁক। ক্লুমে সংসার অচল হয়ে পড়ল। 
এঁদকে উৎসবের দন আরও এাঁগয়ে এল । আর মান্র ১২১৩ দিন বাক। 

কিন্তু বাদলচন্দ্র খুব ধার 'স্হর স্বভাবের লোক । 'তাঁন এই অবস্হাতে 
কছ.মান্্র বিচাঁলত হলেন না। হাঁসমৃখে বেকারত্বের জালা সব সহ্য করে 
যেতে লাগলেন । পাঁরাচতদের সবাইকে দোল যাত্রার দিন লোকনাথবাবার 
উৎসবে নিমন্্ণ করলেন। তাঁর স্বীও স্বামীর মতই ধীর 'স্হির স্বভাবের । 

1তাঁনও তাঁর পাঁরাঁচতদের এ উৎসব উপলক্ষে নিমন্্ণ করলেন। দুজনেই 

প্রীতাঁদন তাঁদের মানরক্ষার জন্য বাবার কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন। 
অল্তযার্মী বাবা লোকনাথও তাঁদের অন্তরের বাসনার কথা বুঝে তাঁদের 

কাতর প্রার্থনায় সাড়া 'দিলেন। বাবার কৃপায় বাদলচন্দ্রু এক ভদ্রলোকের 

গাঁড় চালাবার এক অস্হায়ী কাজ পেয়ে গেলেন । দোলপার্শমার ঠিক 

নয়াদন আগে । এক সপ্তা কাজ করার পর মালিক তাঁকে পণ্াশ টাকা 
দিলেন | 

সেই টাকা 'িয়ে বাদলচন্দ্র লোকনাথবাবার পরম তন্তু আজতচন্দ্র ঘোষের 
কাছে গেলেন । টাকাটা তাঁর হাতে 'দয়ে বাদলচগ্দ্র বললেন, ম'সাবাঁধকাল 

আমার কাজকর্ ছিল না। বাবার কৃপায় অস্হায়ী ভাবে একজনের কাছে 

কাজে লেগোছ । এক সপ্তা কাজ করে এই পণ্াশ টাকা পেয়োছি। টাকাটা 

তোমার হাতে দিয়ে গেলাম! উৎসবের 'দিন যা যা লাগবে, কেনাকাটা 

তোমাকেই সব করতে হবে । মামার সময় নেই । রোজ গাঁড় নিয়ে বেরোতে 

হয়। উৎসবের দিন তাঁম তোমার কীর্তনের দল ও আর একটি দল যোগাড় 
কদর নিয়ে যাবে । সঙ্গে বৌমাকেও নিয়ে ধাবে। তোমাকেই সব কিছু 

দেখে শনে করতে হবে। এ দিন সকালে আমাকে পাবে । কলাপাতার 

ব্যবস্হা আঁম করোছি । পাতা বাদে সব দায়ত্ব তোমার । 

ণই বলে বাদ্লচন্দ্ু আঁজতবাবুর উপর উৎসবের সব দায়ত্বভার 'দয়ে 

চলে গেলেন । 
_ আঁজ্রতবাব? বথাসময়ে সেই টাকা থেকে চাল ডাল, তেল প্রভীতি যাবতীয় 

[জানিস কিনে বাদলচচ্দরের বাঁড়তে পাঠিয়ে দিলেন। উৎসবের আগের 
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দন সব কেনাকাটা হয়ে গেল। 

উৎসবের দিন সকালে আঁজতবাবু তাঁর স্ত্রীকে ও দুটি কর্তনের দল, 

ণনয়ে বাদলচন্দ্রের বাড়তে 'গিয়ে উপাস্হত হলেন । কীর্তনের দল সকাল 

হতেই কীর্তন করে যেতে লাগল। যথারশীত বেলা বারোটার পরই বাবা 
লোকনাথের পূজা হয়ে গেল। 

এখন প্রসাদ পাবার পালা । প্রথমে যে দুশো লোক উপাঁস্হত ছিল, 

তারা সবাই পেট ভরে প্রসাদ পেল: প্রথমবার প্রসাদ বিতরণের পর দেখা 

গেল আরও দুশো আড়াইশো লোক প্রসাদ পাবার জন্য দাঁড়য়ে আছে। 
আজতবাবয চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তান বুঝতে পারলেন না, চিক 

কত লোক 'নিমন্লিত হয়েছে ? 'জীঁনসপন্রের যা কিছ? আয়োজন করা হয়েছে, 

তাতে খুব বেশসংখ্যক লোককে ত প্রসাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই 

আজতবাবু 'চিন্তান্বিত মনে ভাড়ার ঘরে গিয়ে বাদলচন্দর ম্দ্ীকে বললেন, 

মোট কত লোককে তোমরা নিমন্ত্রণ করেছ ? 

বাদলচন্দ্রের স্ত্রী বললেন, এখনো ত অনেক প্রসাদ রয়েছে । আপাঁন 

সবাইকে বাঁসয়ে দিন। হয়ে যাবে। 

দ্বিতীয়বার আড়াইশো লোককে প্রসাদ বিতরণের পর আবার সেই 

সংখ্যক লোক এসে উপস্হিত হলো। তারাও সকলে পেট ভরে প্রসাদ পেল। 
এইভাবে পর পর তিন পতীন্তর লোক প্রসাদ পাবার পর দেখা গেল, প্রসাদ 

প্রায় দশ আনার মত খরচ হয়েছে । এখনো ছয় আনার মত প্রসাদ অবাঁশস্ট 
আছে। 

ক্রমাগত লোক আসছে দলে দলে । আরও দুই পঙীন্তর লোককে 

প্রসাদ বতরণ করা হলো। তারাও পেট ভরে প্রসাদ খেল। তব. প্রসাদ 

শেষ হলো না। দেখা গেল, বারোশো কলাপাতা নিঃশোষত হয়েছে । তার 

মানে বারোশো লোক প্রসাদ পেয়েছে । তব: ভাঁড়ারে অনেক প্রসাদ মজুত 
আছে। অজতবাবু বুঝতে পারলেন, বাবা লোকনাথের কৃপাবলেই এটা 

সম্ভব হয়েছে । বুঝতে পারলেন, নিমাল্বিত ছাড়াও বহ? লোক এসেছে এবং 

আসছে । তাই 'তাঁন উৎসাহিত হয়ে তাঁর বাঁড়তে লোক পাঠিয়ে একহার্জা 
শালপাতা আনালেন। আরও অনেক লোক প্রসাদ পেল । 

_. সেই শালপাতা সব ফীরুয়ে গেলো, তখনো তিনশো লোক থেতে বাবু, 
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আছে। সন্ধ্যার সময় কীততনের দলের লোকসহ সেই তিনশো জন লোক 
একসঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করল। এরপর কীত্নের দল বিদায় নিতে 
চাইলে বাদলচচ্দ্র বললেন, আপনারা থাকুন। আপনারা আর একবার বাবার 
নাম করে রান্রিতে খাওয়া দাওয়া করে এখানেই থাকবেন। কাল সকালে 
যাবেন। 

এত লোক খাওয়ার পরও পরাঁদন কিছ; চাল ডাল অবাঁশন্ট ছিল। 
স-জ্ঠবভাবে সব সংকুলান হয়ে গেল, কোন কিছুরই অনটন পড়ল না। 

এইভাবে ভন্তদের দ্বারা অন্যুষ্ঠত প্রাতাটি উৎসবে বাবা লোকনাথ 
। সক্ষমদেহে উপস্হিত থেকে কিভাবে প্রসাদের পাঁরমাণ অলোৌকিকভাবে 

বাঁড়য়ে দিয়ে ভন্তদের মনোবাঞ্থা পূর্ণ করতেন, বাদলচন্দ্রের উৎসবানং্ঠানই 
তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাবার অলৌকিক কৃপাছাড়া বাদলচ*ব এত কম টাকায় 
কিছুতেই এত লোক খাওয়াতে পারতেন না । 

গড 

কলকাতার সত্যেন বসু রোডের বাঁসন্দা বনমালী ভট্টাচাষের প্র 

অনুপমা ভ্রাচার্য 'বিয়ের কয়েক বছর পর হতে দুরারোগ) হাঁপানী রোগে 

আক্রান্ত হন। অনুপমার 'পিতৃকুল ও *বশুরকুল দুই কুলই সম্ভ্রান্ত 

স্হানীয়। তাঁরা তিন বোন । এক বোনের বিয়ে হয় ভদ্রেশ্বরে এবং অন-পমা 
ও তাঁর এক বোনের বিয়ে হয় একই বাড়তে । 

হাঁপানী রোগে আক্লান্ত হওয়ার পর হতে *বাসকম্টের জবালান্ন অনু- 
পমার মেজাজের পাঁরবর্তন হয়। তাঁর মেজাজ আতিশয় খিটাখটে ও স্বভাব 

রুক্ষ হয়ে ওঠে। কথা বলতে দারুণ আনিচ্ছা দেখা দেয় । অসহ্য হাঁপানীর 
টানে ভদ্রমাহলা জীবন্মত অবস্হায় দিন কাটাতে থাকেন। কারো কোন 

কথাই শুনতে তাঁর ভাল লাগে না। 

১৯৭% সালের ১লা জুন তারিখে সকাল বেলায় বাঁড়র ঝি আনন্দ- 

বাজার পান্লিকাটি হাতে নিয়ে অনুপমার কাছে এসে বলল, মাঁসমা, ওরা 

জন সালাকয়াতে লোকনাথ বাবার তিরোধান উৎসব । 

কথাটা মোটেই ভাল লাগল না অনুপমার | কারণ লোকনাথ বাবার 

“মাহমা সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। কোন দৈবশান্ততে তাঁর বিবাস 
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নেই। তার উপর রোগযল্ম্রণায় জর্জারত অবচ্হায় ক্লমাগত রোগভোগের 

ফলে এবং কোন ডান্তারাঁ চাকৎসায় ফল না হওয়ায় এক 'নাঁবড় হতাশায় 
আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে তাঁর মন । 

তার জন্য কাগজখানা একবার 'ীবরান্তর সঙ্গে হাতে নিয়ে সংবাদাটর 

উপর একবার চোখ বুলিয়ে কাগজখানা ঝির হাতে 'ফাঁরয়ে দিয়ে বললেন, 

ক হবে গো মা দেখেঃ এমন কোন মহাপুরুষ নেই যান আমার এই 
রোগ সারাতে পারেন । 

ঝ তবু বলল, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারতেন । বাবা লোকনাথের: 

শরণাগত হয়ে অনেকেই অনেক দুরারোগ্য ব্যাঁধ হতে মস্ত হয়েছে। 

তব মনের কোন পাঁরবর্তন হলো না অনুপমার । 

[কিন্তুক আশ্চর্য! বাবা লোকনাথের নাম উচ্চারণ করে এই সব কথা- 

বাতাঁ বলার পর হতেই রোগমস্ত হলেন অন:পমা । যে ভয়ঙ্কর *বাসকল্টে 
প্রীতাঁনয়ত কষ্ট পাঁচ্ছেলেন 'তাঁন এতাঁদন, তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। 

হাঁপানী রোগের কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না তাঁর দেহে । তান একেবারে 
সুস্হ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন । 

এতক্ষণে মনের পাঁরবর্তন হলো অনুপমার । মহাযোগী মহাপুরুষ 

বাবা লোকনাথের অলৌকিক শীস্ত ও আশ্চর্ধজনক মাঁহমা মর্মে মর্মে 

উপলাধ্ধ করলেন তিনি । বুঝলেন, দৈবশান্তর কী অসাধারণ প্রভাব । সঙ্গে 

সঙ্গে বাবা লোকনাথের প্রাতি. অকুণ্ঠ ভান্ত ও 'বিশবাসে চিত্ত বিগালত হলো 

তাঁর। কী অপাঁরসীম উদারতা, মহানুভবতা ও করুণা এই মহাশান্তধর 
মহাপুরুষের। যাঁর প্রত 'কছক্ষণ মাত্র আগে চরম অভান্ত আববাস, 

প্রকাশ করেছেন, সেই 'িত্যলীলাময় মহাপঃ্র:্ষ অযাচিতভাবে তাঁর মত এক 

অভভ্ত নাস্তিককে এক মুহ্তে চিরতরে রোগমনস্ত করলেন । 

অনঃপমা এবার পরম উৎসাহভরে বঝিকে বললেন, আমি লালাকরাতে, 
লোকনাথ বাবার উৎসবে যাব। 

দঁদন পর অথাৎ ৩রা জুন তারখে সালাকয়ার উৎসবে যোগদান, 
করলেন অনুপমা । কিন্তু বিরাট লোকসমাগম ও অত্যাধক ভীড়ের চাপে. 
প্রসাদ নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন । বাবার পৃজাবাঁধ সম্পকে" উৎসবের 
কর্তৃ পক্ষের সঙ্গে কোন কথা বলার সুযোগ পেলেন না। 
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উৎসবের প্রায় একমাস পরে অনুপমা সালাকয়াতে গিয়ে উৎসবের 
কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন । তারপর কিভাবে 
বাবাকে ভোগ নিবেদন করবেন, ভাবে বাবার প্রাত তাঁর রোগম্যান্তর জন্য 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং 'কি করলে বাবা তৃপ্ত হবেন-_-তা সব পরশু 
করে জেনে নিলেন। | 

এইভাবে বাবা লোকনাথের প্রাত ভান্ত ও বিশ্বাস প্রগাঢ় হয়ে উঠল 

অনুপমার । "তন বুঝতে পারলেন, মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরেও নিতা- 
লশলার অন্ত স্লৈই বাবার! [তান সক্ষম দেহে ভক্ত অভস্ত 'নার্বশেষে প্রাতাঁট 

জীবের অন্তরে বিরাজ করে সংক্ষমভাবে ক্রিয়া করে যাচ্ছেন। 

কলকাতার বৈহালায় বনমালী ঘোষাল লেনের বাসন্দা সত্োন্দ্রনাথের 

স্ী মিসেস বন্দনা দত্ত মটর ভোহকল্স এর একজন পদস্হ কম” ছিলেন। 
১৯৭৩ সালের জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় একট নূতন 

রোগের প্রাদ:্ভবি হয়। 

অঞ্প কিছাাদনের মধ্যে এই নূতন রোগাঁট চারাদিকে দ্রুত ছাঁড়য়ে পড়ে । 
কল্ত এট 'ি ধরনের রোগ এবং কোথা হতে এর উৎপাত্ত, চাকৎসকগণ 

"তা ধরতে পারলেন না। অনেক চিন্তা ভাবনা করেও রোগ নির্ণয় করতে 

না পেরে তারা মনগড়া চিকিৎসা করতে লাগলেন । 

বড় বড় হাসপাতালে অপারেশন বা অদ্ব্রোপচারের সাহায্যে এই রোগ 

সারানো হত । 

এই রোগের প্রধান উপসর্গ হলো পায়ের তলায় গোড়ালি ফুলে যেত, 

দু একদিন পরে মনে হত গোড়াঁলর ভিতরটা পেকে গেছে । না মাটিতে 

ছোঁয়ালেই অসহ্য ব্যথা হত । 

কোন কোন ডান্তারের মতে গোড়ালির হাড় বেড়ে যাওয়ার জন্যই এই 
রোগের সৃষ্টি হয়েছে । অপারেশান ছাড়া উপায় নেই৷ 

সিসেস দত্ত একদিন এই রোগে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু বললেন, 
কিছুতেই তানি অস্ত্রেপচার করবেন না। তাতে তাঁর রোগ সারে সারবে, 
'মা সারে ত না সারবে । বাবা লোকনাথের উপর তাঁর দঢ় বাস 'ছিল। 
মনে মনে 'তাঁন তাঁর রোগ নিরাময়ের সব ভার বাবার উপর অর্পণ করলেন। 
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?তনি কোন ডান্তারের কাছেও গেলেন না। 

তাঁদের বাঁড়তে লোকনাথবাবাশ একট প্রাতকাঁতি আসনে স্হাঁপত4 

ছিল। রোজ নিয়ামত ফুল তুলসা দিয়ে সেই প্রাতিকাঁতিটিকে পূজা করা 
হত।' বাবার কাছে রোজ পূজা ও ভোগ দেওয়ার সময় প্রার্থনা জানাতেন 

1মসেস দত্ত । স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ডান্তার দেখাবার পরামর্শ দিলেও তা 
তান গ্রহণ করলেন না। 

একদিন কি মনে হলো, মিসেস দত্ত বাবার আসনের ধূলো বাবার রজ 

মনে করে তা পায়ের গেড়ালির বাথার জায়গাঁটিতে ভাল করে মাঁথয়ে 

দলেন ] র্ 

প্রথমবার দেওয়ার পরই দেখা গেল, আর কোন ব্যথা নেই। পায়ের 

ফুলোও 'মালয়ে গেল এক মৃহূর্তে । 

মিসেস দত্ত ভান্তাবগাঁলত চিন্তে তাঁর এই অলৌকিক আশ্চর্য জনক 

রোগমগীন্তর কথা সকলের কাছে বলতে থাকেন। 'বিনা ডান্তারী চিকিৎসায় 
বিনা অপারেশানে এই কঠিন রোগ একমান্র মহাযোগণ মহাপুরুষ ব্রহ্মচারী 

বাবার দয়াতেই নিরাময় হয়েছে । সকলেই বলাবাঁল করতে লাগল" বাবার 
কী অসীম শাল্ত, কী অসীম কৃপা ! 

বেহালার বনমালী . ঘোষাল লেনের বাঁসন্দা বভাঁতিভূষণ দত্তের ছেলে 
বলাই দন্ত টালিগঞ্জের আই. টি. আই টেকনিক্যাল কলেজে প্রথম বছরের 

ছান্র ছিলেন। তথন ১৯৭৩ সাল। সেই সময় রাজনোতক কারণে পাড়ায় 
পাড়ায় যুবকদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ খুনোখাঁন লেগেই ছল । 

এ বছর ২৩শে ডিসেম্বর তাঁরখে বলাই দত্ত কলেজ হতে বাঁড় ফিরেই 
শুনতে পেল, তাদের পাড়ার চোদ্দ পনের বছরের একটি ছেলেকে অন্য 

গাড়ার কয়েকজন ছেলে এসে ধরে নিয়ে গেছে। 

বলাই ছিল স্বভাবতঃ পরোপকারী । পরের কোন দঃথকস্ট বা কোন 
অন্যায় আঁবচার সে সহ্য করতে পারত না। বলাই তাই পাড়ার লোকদের 
বলল, তোমাদের সামনে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল। তোমরা কোন বাধা 
দলে না বাকোন প্রাতবাদ্দ করলে না। এটা কি প্রাতবেশখর কাজ 2 

যাই হোক, বলাই পাড়ার দুটি সমবয়সী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যে পাড়ারং 
লোকেরা ছেলোটিকে ধরে নিয়ে ?গয়োছুল, সেই পাড়ায় চলে গেল । দেখল 



পরমপুরুষ শ্রশশ্রসলোকনাথ ব্রক্গচার?ী ৩৭৭ 

ছেলোঁটকে তারা সাঁতযাই ধরে এনেছে । কয়েকজন ফুবক সেই ছেলোঁটিকে 

ঘিরে আছে । বলাই তখন সেই যুবকদের এর কারণ 'জিজ্ঞাসা করলে তারা 

বলাই ও তার জঙ্গী ছেলেদটিকে মারধর করতে লাগল । তাদের হাতে, 

লাঠি, ছুরি, লোহার রড প্রভাতি অস্তও ছিল । বলাই তার্দের বোঝাতে 

লাগল, তারা নিরস্ত্র অবস্হায় এসেছে ছেলোটকে 'নয়ে যাবার জন্য, তারা 

মারামাঁর করতে আসোন । তব্ যুবকেরা কোন কথা শুনল না। বল।ই-এর 

সঙ্গী দুজনকে মেরে অজ্ঞান করে পুলিসী হামলার ভয়ে পাড়ার বাইরে এক 

[নির্জন জায়গায় রেখে এল। তারপর তারা বলাইএর হাত পা বেধে তাকে 

পুকুরে ডুবিয়ে দেবে বলে ঠিক করল। এই উদ্দেশ্যে তারা তাকে বাঁধা 

অবস্হাতেই পাড়ার বাইরে গাছপালায় ঘেরা এক 'নর্জন পৃকুরপারে নিয়ে 

গেল। 

বলাই আঁত আধীনক যুগের ছেলে । লোকনাথ বাবার মাঁহমা সম্বন্ধে 

শবশেষ ছুই জানত না। তবে তাঁর নাম শৃনোছিল এবং জানত তিনি 

ভিলেন এক শাল্তধর মহাপরূষ ৷ তাই তাঁর প্রত একটা ভীন্তভাব ছল। 

বলাই যখন বুঝতে পারল, তার মৃত্যু অবধারিত এবং আসন্ন; তখন 

হঠাং তার লোকনাথবাব।র নাম স্মরণ হলো । তখন এক মনে এক প্রাণে 

আকুলভাবে বাবার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল, ঠাকুর, তুমি রক্ষা করো, 

বাবা, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমার হাত পা বাঁধা। এরা আমাকে না 

দোষে হত্যা করতে চাইছে ॥ 

এমন সময় এক অলোকক কাণ্ড ঘটে গেল । যে ছেলোট প্রথমে বলাই 

এর মাথায় লাঠি মেরে অজ্ঞান করে ফেলবে বলে লাঠির ঘা মারতে গেল, 

তার সেই লাঠির ঘা বলাইএর মাথার উপর না পড়ে তাদেরই দলের একাটি 

যুবকের মাথায় পড়ল এবং তাতেই সে মাথা ফেটে যাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে 

পড়ল। অথচ তার এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার কোন কারণ ছিল না। এমন 

আশ্চর্য অঘটন কখনো ঘটতে দেখোন সে । তখন তাদের মধ্যে তিন চার জন 

যুবক আহত যুবককে ডান্তারখানায় নিয়ে গেল। 

তারপর আর একটি যুবক বলাইকে একেবারে ধরাশায়ী করার জন্য তার 

পায়ে গায়ের সমস্ত শান্ত দিয়ে লাঠি মারতে উদ্যত হলো । কিন্তু তার 

লক্ষযও ব্যর্থ হলো এক অলোকিক অপ্রত্যক্ষ কারণে । তার সেই লাঠির ঘা 
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বলাইএর পায়ে না পড়ে তার এক সহকর্ণাঁ যুবকের পায়ে পড়ে তার পা 
ভেঙ্গে গেল। অসহ্য যন্তুণায় সে কাতর হয়ে লুটিয়ে পড়ল' মাটিতে । 

এবার সেই দুধর্ষ যুবকগ:লি সাত্যই ভয় পেয়ে গেল। তাদের মনে 

হলো, নিশ্চয় কোন দেবতা বলাইএর সহায় হয়ে তাকে রক্ষা করে চলেছে । তা 

না হলে এমন সব অব্যর্থ আঘাত কখনো ব্যর্থ হত না এমন করে অকারণে । 

তারা আরও ভাবল, এর পর বলাইএর ক্ষাত করতে গেলে তাদেরই আরও 

ক্ষত হবে, অথচ বলাইএর কোন ক্ষাত হবে না। 

তাই তারা নিজেদের মধ্যে যান্ত করে বলাইএর হাত পায়ের বাঁধন খুলে 

দিয়ে তাকে একটি 'মান্টর দোকানে নিয়ে গিয়ে 'মাম্ট ও গরম দুধ খেতে 

বলল। কিন্ত বলাই খেল না। সে তখন শুধু তার সঙ্গীদুজন আর সেই 

ধৃত ছেলেটির কথা ভাবাঁছল। 
এঁদকে বাবা লোকনাথের প্রাত ভান্ত ও বিশ্বাস অটল হয়েছে বলাইএর ৷ 

তার তখন এই 'বধবাস দূঢ় হয়ে উঠল ধে, যে মহাপরূষের অলৌকিক 

কৃপায় সে নিজে প্রাণরক্ষা পেয়েছে, তাঁরই কৃপায় তার সঙ্গীরাও মস্ত 
পাবে। বাবা সহায় থাকলে কেউ তাদের ক্ষাত করতে পারবে না। এই ভেবে 

বলাই একমনে লোকনাথবাবাকে স্মরণ করতে লাগল এবং তাঁর কাছে 
প্রার্থনা জানাতে লাগল । 

অবশেষে সত্যে পাঁরণত হলো তার 'বি*বাম। বাবার কৃপায় যুবকেরা 

বলাই ও তার সব সঙ্গীদের ছেড়ে দিল। 

নত্যানন্দ কুপ্ডুর আঁদ নিবাস 'ছিল পূর্ব বাংলার ফাঁরদপুর জেলার; 

অন্তর্গত কোন এক গ্রামে । তাঁর পিতার নাম অমৃতকুমার কুস্ডু | তাঁদের 

বর্তমান নিবান পাশ্চমবাংলার বেলঘাঁরয়ার অন্তর্গত পাটনা 'নমতা । তান 
দেশীবভাগের পর পূর্ব বাংলা হতে পশ্চিম বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হন । 

তখন 'ছিল পাঁকস্তানী আমল । গ্রামে কুগ্ডুবাবূরা ছিলেন বনেদী বংশের 

লোক । তাঁদের ব্যবসা ছিল। গ্রামে একাঁদন তাঁরা প্রভাব প্রাতপাত্তসহ 
সম্মানের সঙ্গে বসবাস করেছেন । কিন্তু দেশ বিভাগের পর চ্হানীয় মসল- 

মানেরা 'হন্দৃদের পরগাছা ও অবাঞ্ছিত ভেবে তাদের প্রাত নানাভাবে অভদ্র; 
আচরণ করত । তাই 'নিত্যানজ্দবাবু দেখলেন, আত্মসম্মান বজার রেখে 
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গ্রামে আর বাস করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিরাপত্তার একান্ত অভাব । তাই 
ভাবষ্যতের কথা ভ্ভবে নিত্যানন্দবাবু সপাঁরবারে পশ্চিম বাংলায় "চলে 
আসেন। সেই থেকে বেলঘরিয়তে বসবাস করতে থাকেন। 

১৯৬৭ সালের জুন মাসে একাঁদন তিনি কোন কাযোঁপলক্ষে এক 
জায়গায় বাঁচ্ছলেন। বেলঘাঁরয়ার নন্দননগরর কলোনীর রাস্তা পার হবার 
সময় সহসা একদল গ্রস্ডার দ্বারা আক্লান্ত হন। গুণ্ডারা তাঁর কাছে 
টাকাপয়সা যা ছল সব কেড়ে নিয়ে তাঁর হাত পা বে'ধে তাঁকে হত্যা করে 
পাশে ঝিলের জলে ফেলে দেবার মনস্হ করে । তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাত 
চলতে থকে । তাদের কথাবাতাঁ শুনে সব বুঝতে পারেন নিত্যানন্দবাব: ৷ 

[তাঁন বুঝতে পারেন, তাঁর মত্যু আনবার । 

'নিত্যানন্দবাবু ছিলেন লোকনাথবাবার পরম ভন্ত । তাই [তান অব- 
ধারিত ও আসন্ন মৃত্যুর আগে শেষবারের মত বাবাকে স্মরণ করলেন। 
তাঁর মনে পড়ল বাবা লোকনাথ প্রায়ই বলতেন, প্রারধ্ধ কর্মফল হিসাবেই 

মানুষকে সহখদখ ভোগ করতে হয়। সেই কর্মফল শেষ হলেই তার দুখ 
বা সুখের শেষ হয়। 

এই ভেবে তান আপন মনকে সান্ত্বনা দিয়ে 'নার্বকারভাবে সব সহ্য 

করে যেতে লাগলেন। তান ভাবলেন, তাঁর প্রায়'ধ কমের ফল যাঁদ এই 

শোচনীয় মৃত্যুর্পে দেখা দেয়, তাহলে সে মতত্যুকে তিনি বরণ করে নেবেন। 

সে মততযু যাঁদ আসে তআসুক। তাতে ক্ষাত নেই। শুধু তান সে 

মৃত্যুর আগে তাঁর পরমগ;র: জগৎগ:র? বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে তাঁকে 
একবার প্রাণভরে ডাকতে চান। 

কিন্তু ক আশ্চর্য! বাবা লোকন।থকে স্মরণ করামান্্ গৃস্ডাদলের 

পাণ্ডার অকস্মাৎ মনের পারবর্তন হলো । সে প্রথমে তার দলের লোকদের 

বলল, শালাকে মেরে কি হবে? ওর কাছে ত বেশীটাকা পয়সানেই। 

বরং ওকে বাঁচিয়ে রেখে 'কিকরে কিছু বেশী টাকা ঝাড়া যায় তার ব্যবস্হা, 

কর। 

এই বলে সে নিত্যানন্দবাবুর বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে বলল; কাল এই- 
এখানে তুই এসে এক হাজার টাকা আমাদের হাতে 'দিয়ে বাঁব। বাঁদদতে 
রা্্ণ হস এবং কথা দিস, তাহলে তোর প্রাণরক্ষা হবে এবং তোকে ছেড়ে, 
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দেওয়া হবে। আর যাঁদ দেব বলে না দিস তাহলে তোর বাঁড় থেকে তোকে 
ধরে নিয়ে আসব। | 

নিত্যানম্দবাব তখন প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে তাদের টাকা দেবার প্রাঁত- 

শ্র-াত দিলেন। তখন তারা তাঁকে ছেড়ে গদল। তান শূন্য হাতে বাড়ি 
ফিরে গেলেন। এইভাবে নিগৃহীত হয়েও নিত্যানম্দবাবুর মনে হলো, 
তান নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসে পর্ন'জন্ম লাভ করেছেন এবং 
এই পুরনজল্মলাভ একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম বাবা লোকনাথের কৃপাতেই সপ্তব 
হয়েছে । তা না হলে যে মানুষ কিছুক্ষণ আগে তাঁকে হত্যা করার আদেশ 
দেয়, সেই মানুষই লোকনাথবাবাকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কিকরে তাঁর 

প্রাণরক্ষার আদেশ দেয় 2 কিকরে তার মনের এমন পাঁরবর্তন হয় আকাঁদ্মক 

ভাবে? 

বাবার বাক্য অমোঘ, তা কখনো মিথ্যা হবার নয়। তান বলে গেছেন, 
'আঁম যেমন এখন আছ, তেমাঁনই ভাঁবষ্যতে থাকব। বিপদে পড়লে 

আমাকে স্মরণ করলেই বা আমাকে ডাকলেই আম তোদের বিপদ থেকে 
উদ্ধার করব। 

বাবার এই অভয়বাণী যে কতদূর সত্য ও অব্যর্থ তা আজ পাঁরস্কার 
ভাবে বুঝতে পারলেন নিত্যানন্দবাবু। 

হরেকৃফ দাসের পত্র শিবশঙকর দাসের আদ নিবাস ছিল পূর্ববাংলায় 
ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় বজ্রযোঁগিনী গ্রামে গুহ পাড়ায়। 
দেশ বিভাগের পর শিবশগকরবাবু পূর্ব বাংলা হতে পশ্চিম বাংলায় চলে 
আসেন। তাঁর বর্তমান নিবাস হলো চব্বিশ পরগণার অন্তগ'ত সোদপরের 
দেশবন্ধু নগরে | 

শিবশগুকরের কোন চাকার ছিল না। সম্পূর্ণ বেকার অবস্হায় বাড়তে 

দন কাটাতে লজ্জাবোধ হচ্ছিল। বাড়তে খাওয়া পরার কোন অভাব না 
থাকলেও নিজে কোন টাকা পয়সা উপার্জন করতে না পারায় একটা সঙ্চকোচ 

বোধে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকত সব সময়। এই লঙ্জা ও সঙ্চকোচবোধ সব 

সময় পণঁড়া দিতে থাকে তার মনটাকে । 
এই সব সহ্য করতে না পেরে শিবশঞ্কর ১৩৮০ সালে ভাদ্র মাসে দুই 

বন্ধুর সঙ্গে অঙ্গ 'কছু টাকা নিয়ে চাকারর সম্ানে বোম্বে যাত্রা করে। 
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যাওয়া আসার ভাড়ার টাকা ছাড়া আতীরন্ত টাকা পয়সা কারো কাছেই 

ছিল না। তিনজনের মধ্যে আবার িবশঞ্করের টাকা সবচেয়ে কম ছিল । 
শিবশঙকরের একমান্র সম্বল ছিল বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একখানা পকেট 
সাইজ ছাঁব। আর বাবার প্রাত অকুণ্ঠ ভান্ত ও বি*বাস। এই ভান্তি বি*বাস 
নিয়ে বাবার নাম স্মরণ করে নিরুদ্দেশের পথে যাল্লা করল শিবশঙ্কর। 
তবে সে যে না খেয়ে মরবে না__এ বিষয়ে তার মনোবল ও বিম্বাস ছিল। 

যাই হোক তারা নীর্বঘবে বোম্বে এসে দশ বারো দিন চাকরির সম্ধানে 
নানা জায়গায় ঘোরা ফেরা করল। কিন্তু কোন ব্যবস্হাই হলো না । চাকারর 

কোন সন্ধান পেল না কোথাও । জানা শোনা ভিন্ন বা কোন জামনদার 

না থাকলে চাকার পাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তারা সকলে বাঁড় ফিরে 
যাবার সঙ্কন্প করল। যে কয়াদন তারা সেখানে ছিল কোনাঁদন অধাঁহারে 

কোনাঁদন অনাহারে দিন কাটাছিল। বাড়ি ফেরার মত ভাড়ার টাকাও কাছে 

[ছিল না। গাঁড়ভাড়া ও গাঁড়তে খাওয়ারও কোন খরচ 'ছিল না। 

প্টেশানে এসে তারা 'তিনখানা প্ল্যাটফরম টিকিট কেটে প্র্যাট ফরমের 

মধ্যে ঢুকে পড়ল বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করে। তারপর কলকাতা- 

গামী ট্রেনে উঠে বসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। টিকিট চেকারের হাতে ধরা 

পড়ার ভয়ে মনটা তাদের আরম্ট হয়ে রইল । মনে মনে ঠিকমত বাবার 
স্মরণ নিতেও পারাছিল না। মাঝে মাঝে বাবাকে ডাকছিল মনে মনে, 

আর জানালা 'দয়ে চেকার আসাঁছল কনা দেখাঁছল ৷ ধরা পড়ার ভাবনায় 

ক্ষুধা তৃষাবোধও চলে গিয়োছিল। 
কয়েক ঘণ্টা পর ট্রেন নাগপুরে এসে পেছল । পথে হাতমধ্যে কোন 

চেকার ওঠোঁন । কিন্তু নাগপুর স্টেশান হতে গাঁড় ছাড়ার কিছু পরেই 

অন্য কামরা হতে একজন টিকিট চেকার এসে তাদের কাছে টিকিট চাইল। 

তারা বলল তারা নাগপুর স্টেশান হতে উঠেছে । চেকার তখন ভাড়া ও 

জাঁরমানাসহ মোটা টাকা চার্জ করল। কিন্তু সে টাকা তারা 'দতে না 

পারায় পরের স্টেশান গ্াপ্ডয়াতে তাদের নাময়ে স্টেশান মাস্টারের কাছে 

কেস 'লাখয়ে স্টেশান মাম্টারের হেফাজতে রেখে গেল চেকার । স্টেশান 

মান্টার তাদের বলল, তাদের জেল হবে। এই বলে ছয়টি ছাপানো ফর্মে 

তাদের সই করালে । তারপর তাদের জি, আর. পি. রেল হাজতে পাঠিয়ে 
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ধদল। 'শিবশঞ্কর বাবা লোকনাথের ছবিখাঁন বুকে ধরে কাঁদতে লাগল । 
[কল্তু রেল হাজতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কাগজপন্র দেখে বলল, তার 

হাজতে আর লোক রাখার জায়গা নেই। এই বলে সে তাদের প্ালশ 

পাহারায় স্টেশান মান্টারের কাছে পাঠিয়ে দিল । স্টেশান মাস্টার তখন 

[বছানাপন্ন থালা ঘাঁটসহ তাদের থানা হাজতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ফর্মে 

ধবছানা থালা ঘাঁট ইত্যাঁদ লেখা না থাকায় থানার আফসার তাদের হাজতে 

রাখল না, স্টেশান মাস্টারের কাছেই ফেরৎ পাঠাল । পরে তাদের কোর্ট 

হাজতে তাদের নিয়ে যাওয়া হলে হাজতের কর্মচারী দেখল ফর্মে আসামী- 

দের মালপন্রের কোন উল্লেখ নেই । তাই তারাও তাদের হাজতে না রেখে 

ফেরৎ পাঠাল । 

অবশেষে বারবার ব্যর্থ হয়ে স্টেশান মাস্টার 'তনটে ফর্মে তাদের সই 

কাঁরয়ে নিয়ে তাদের ছেড়ে দিল। এইভাবে শিবশঙ্কর ও তার সঙ্গীদুজন 

বাবা লোকনাথের কৃপায় মস্ত হয়ে বাবাকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে গাঁড় 
ধরার জন্য গৃণ্ডিয়া স্টেশানে অপেক্ষা করতে লাগল । পরে কলকাতাগামী 

একট ট্রেন ধরে নির্বিঘ্বে কলকাতা পেশছায়। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় 

সাড়া দিয়ে কিভাবে বাবা লোকনাথ তাদের চরম বিপদ হতে অলৌকিকভাবে 

উদ্ধার করেন, িবশঙ্করদের তিন তিনবার হাজতে স্হান না হওয়াই তার 
প্রতাক্ষ প্রমাণ । -এত বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা কখনো ঘটেনি কারো জীবনে । 

নকুলচন্দ্র কর আগে ছিলেন পূর্ব বাংলার আধবাসী। ঢাকা জেলার 

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লালা গ্রামে 'ছিল তাঁদের আঁদ নিবাস । 
দেশ বিভাগের পর 'তাঁন তাঁর পিতা জয়চচ্দ্র করের সঙ্গে সপারবারে পশ্চিম 
বাংলায় বেলঘারয়াতে এসে বসবাস করতে থাকেন । দেশে সব বিষয়সম্পান্ত 

ছেড়ে 'রিন্ত হাতে চলে এসে এই উদ্বাস্তু দাঁরদু পাঁরবারাঁট কোনমতে অক্লান্ত 
শ্রম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিন চালাতে থাকে । 

নকুলচন্দ্র রাজনীতি করতেন। বিশেষ এক রাজ'নাঁতক দলের ক্মাঁ 
গহসাবে তাঁকে অনেকবার পুলিসী 'নিযাতন সহ্য করতে হয়েছিল । রাজ- 

নৌতিক বন্দী হসাবে বেশ 'কিছ্বাদন করে জেলেও কাটাতে হয় তাঁকে। 
তধষে জীবনের কোন অবচ্হাতেই বাবা লোকনাণের প্রাত ভাঁন্ত ও কি্বাস 
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হারায়নি কখনো সে। 
১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে কোন এক লোকনাথভন্ত নকুলচন্দ্রকে 

জিজ্ঞাসা করেন, আপনি রাজনীতির লোক হয়ে ধর্মে বিশ্বাসী হলেন 
কিভাবে ? বিশেষ করে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার প্রাত এত অন:রন্ত হয়ে 
উঠলেন কেন? প্রাত বছর ১৯শে জৈষ্ঠ তারিখে বাবার [তিরোধান দিবস 
উপলক্ষে এত টাকা পয়সা খরচ করে লোকজন খাওয়ান কেন 2 

নকুলচল্দ্র তখন বললেন, দেশাঁবভাগের পর নিজে একজন বাস্তুহারা 
হয়ে বাস্তুহারাদের দ:দশাগ্রস্ত জীবন দেখে মনে জবালা ধরল । মনে মনে 

সংকজ্প করলাম, যেমন করে হোক শান্ত সণয় করে এর প্রাতকার করব । 
এই উদ্দেশ্যে এক বিশেষ পার্টিতে যোগ দিয়ে তার 'নর্দেশমত কাজ করতে 
লাগলাম । সে পার্ট ক্ষমতাচ্যুত হলে আবার আমাদের উপর িনষতিন শুরু 

হলো। বিনা অপরাধে পুলিসী নিষাতিন চলতে থাকে । নানা যায়গায় 

ঘুরে ঘুরে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। 

এক সময় আত্মগোপন করে হাওড়ার সালাকয়াতে ছিলাম । তখন এক 

ভদ্রলোকের বাঁড়তে দেখলাম, লোকনাথবাবার এক অভয়বাণী কাঁচের 
ফ্রেমে বাঁধানো অবচ্হায় একাট ঘরেরর দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে। সেই 

বাণশাটর এক জায়গায় লেখা ছিল, রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে 

পাঁড়বে, আমাকে স্মরণ কারও, মাম রক্ষা কারব। 

লেখাট পড়তে আমার এত ভাল লাগল যে পর পর দ2তিনবার পড়লাম 

আম তখন মনে মনে বললাম, হে বাবা লোকনাথ, আমাকে বিপদ হতে 

মুস্ত করে দাও। 

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজাঁনত অবান্ত শান্তর প্রবাহ আমার 
মনের মধ্যে ও দেহের প্রাতাঁটি গশরায় 1শরায় বয়ে যেতে লাগন। মনের 

সহায় শীল্তহীন ভাবটা মুহূর্তে কোথায় দূরীভূত হয়ে গেল। এক নূতন 

বলে বলীয়ান হয়ে উঠল আমার মনটা । এক নৃতন উদ্যমে উদ্দীপত হয়ে 
উঠলাম আম । আম যে এক আত্মগোপনকারী একথাও ভুলে খেলাম । 

সঙ্গে সঙ্গে আম সব ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বেলঘাঁরয়ায় আমার 
কর্মচ্ছানে ফিরে এলাম । বাড়তে আসার পর কতবার কত বিপদের 
গমুখীন হয়োছি.। . কন্তু ফিভারে বাবা আমার সব বিপদ কাটিয়ে 'দিচ্ছেন 
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তা বেশ বুঝতে পারলাম । যখাঁন মনে ভয় জাগত এবং কোন বপদের 

সপ্তাবনা দেখতাম তখাঁন লোকনাথবাবাকে স্মরণ করতাম । সঙ্গে সঙ্গেকে 

যেন শান্ত সণ্টার করে দিত আমার মনে । 
তারপর বাধার একটি প্রাতকৃতি যোগাড় করে বাঁড়তে প্রাতন্ঠা কাঁর। 

তখন আম বেলঘাঁরয়ায় ফীডার রোডে জাঁমদার তারকনাথ রায়চৌধ্রীর 

একটি মাঁটর বাড়তে বাস করতাম । আর্ক অনটনের জন্য একবার কিছ 

ভাড়া বাকি. পড়ে যায়। একাঁদন কাজ থেকে 'ফিরে দৌখ জাঁমদারের লোক 

এসে আমার বাসার মাঁটর ঘরগীল ভেঙ্গে ভূঁমিসাং করে 'দিয়েছে। বাবার 

ছাঁবাঁটও মাটিতে পড়ে আছে । ছবিটি তখন উঠিয়ে বুকে চেপে ধরে মনে 

মনে বাবাকে বললাম বাবা, তুম যাঁদ সত্য হও, তাহলে তিন চার মাসের 

মধ্যে এই বাড়ি আমার নিজস্ব করে দেবে । 

এর পর বাঁড়াট কেনার জন্য জমিদারের কাছে লোক পাঠালাম । দশ 
হাজার টাকায় রফা হলো । এত টাকা আমার 'ছিল না। আমার স্ীর এক 

হাজার টাকার গয়না ছিল। বাকি টাকা ধার দেনা করে সহজেই যোগাড় 

হয়ে গেল এবং কিছাদিনের মধ্যেই তা শোধ করে ফেললাম । কোন বেগ 

পেতে হলো না। 

১৯৭০ সালে মামলার ওয়ারেণ্ট ছিল আমার উপর | অবস্হা অনুসারে 

আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হত। এ বছর ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ আম 

ধরা পড়ার সন্ভাবনা সত্তেও বাঁড়তেই প্রকাশ্যে বাবার উৎসবের আয়োজন 

করলাম। 

লোকজন যখন বাড়তে প্রসাদ গ্রহণ করছিল তখন আমাকে ধরার জন্য 

পুঁলশ এল আঁম তখন বাবার প্জোর ঘরে বসে রইলাম । সমস্ত বাঁড় 

তন্ন তন্ন করে খুজল পুলশ। আম যেঘরে ছিলাম, সে ঘরেও তারা 

গৃতনচার বার এল, বাবার ফটো টিকে তারা প্রণাম করল। কিন্তু আশ্চর্ষের 

1বষয় আমাকে তারা দেখতে পেল না। কিভাবে মহাশীস্তধর মহাযোগন 

বাবা লোকনাথ এক মায়াজাল 'বিদ্তার করে প্ীলশদের দষ্টিশান্তকে 
আচ্ছত্ধ করে আমাকে অপারদশ্য করে রাখলেন তাদের কাছে, যে কথা -* 

ভাবলে আজও আশ্চর্য হয়ে যাই আমি । কী অলোৌকক তাঁর লীলা । 

অবশৈষে পুলিশেরা আমার মার অনুরোধে দাঁড়িজে দাঁড়রেই প্রস্মার গহগ 
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করে চলে গেল । 

এর পর ১৯৭৪ সালে আমাকে গ্রেপ্তার করে দমদম সেন্ট্রাল জেল হাজতে 
নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখে । এাঁদকে ১৯শে জ্যৈন্ঠের উৎসবের 'দিন এসে 

গেছে। এত তাড়াতাঁড় জাঁমন নেওয়া সন্তব হলো না। আমাদের দলের 

অনেককেই ধরা হয়োছিল । সেবার উৎসব করতে না পারায় আমার মনটা 

খারাপ হয়ে গেল। আর মানত দ; তিন দন বাঁক। 

সৌঁদন রাতে হঠাৎ আমার মনে এক সংকজ্প দানা বেধে উঠল, জেলের 

ভিতরেই আম বাবার উংনব করব। বাবার একাঁট পকেট সাইজের ছাঁব 
আমার কাছে তখন 'ছিল। আমার দলের জয়রাম দাস নামে একাটি লোক 

প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত । আম তার মাধ্যমে বাবার পরম 

ভন্ত 'নত্যানন্দ কুণ্ডু মশ্াইকে আমার ইচ্ছার কথাটা জানালাম । 

কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ কুণ্ডু অনেক তাঁর তরকারী 

কনে তার হাত 'দয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের জেল সপাঁরশ্টেনডেপ্ট 
খুব ধর্মপরায়ণ ব্যান্ত ছিলেন। তান লোকনাথ বাবার উৎসবের কথা শুনে 

সানন্দে অনুমতি দিলেন । উপরন্তু তিনি জেলখানা হতে চাল; ডাল, তেল 

মশলা, তাঁর তরকারীর সব ব্যবস্হা করে দিলেন। জেলের কয়েদীদের মধ্যে 

1ব*বনাথ সাউ নামে একজন রান্না করার লোক পাওয়া গেল এবং পর্জা ও 
ভোগ নিবেদনের জন্য একজন ব্রাহ্মণও জটে গেল । তাঁর নম লোকনাথ 

চক্রবত। তাঁর বাঁড় গাঁড়য়া। জেল সুপার হতে আরন্ত করে জেলের 

সব কর্মচারী ও জেলের ভিতরকার অনেক কয়েদ সোঁদন বাবার প্রসাদ 

পেয়ৌোছল। 
বাবার ইচ্ছা ও কৃপা হলে 1কভাবে তাঁর সক্ষম মাদেশ প্রাতক্ল 

পাঁরবেশে সকলের মনের উপর ক্রিয়া করে এবং ভভ্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য 

অনুকূল পাঁরবেশ সংষ্টি করে, নকুলচন্দ্রের বাসনা ও তৎপরতায় অনাঙ্ঠিত, 
জেলখানায় এই উৎসব থেকে বেশ বোঝা যায় । 

ঙ 

সতাঁশচন্দ্র নন্দী ছিলেন ঢাকা জেলার 'বব্রমপুর পরগণার অন্তর্গত 

লোকনাথ--২৫ 
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দামালিয়া গ্রমের আধবাসী। দেশ বিভাগের পর তিনি কলকাতায় এসে 

সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুরে বসবাস করতে থাকেন। 'তাঁন 'ছিলেন একজন 

ব্যবসায়ী । োড়হাটে তাঁর কারবার ছিল। তাঁকে ব্যবসা ও কাজ কারবার 

সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হত। 
সতাশচন্দ্র ছিলেন সভাবতঃ খুব£ধীর 'স্হির । তাঁর দুই পুরন ও তিন 

কন্যা, সকলেই বেশ স্াশাক্ষত ছিল । "তান 'নজে ও বাঁড়র সকলেই 

ছিলেন বাবা লোকনাথের পরম ভভ্ত । প্রাত বছর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ রাঁব- 

বার বাঁড়তে লোকনাথবাবার নামে উৎসব করেন । তাঁর কার্যস্হল যোড়হাটে 

হারসভার প্রাঙ্গণে প্রাতবছর লোকনাথ বাবার [তিরোধান দিবস উপলক্ষে যে 

উৎসব হয়, সতবশচন্দ্র ছিলেন তার প্রধান উদ্যোস্তা ৷ 
১৯৬৯ সালে আষাটু মাসের মাঝামাঁঝ সতী শচন্দ্র আসাম হতে যাদব- 

পরের বাঁড়তে আসেন । পরাঁদন 'তাঁন হাওড়ার বেলুড়ে অবাঁস্হত লোক- 

নাথ মান্দর দর্শন করতে যাবেন বলে স্হির করেন। এ জন্য তান সৌঁদন 

বেলা বারাটায় বাঁড় হতে রওনা হয়ে দেড়টায় বেলুড় প্টেশানে নামেন । 

নেমে দেখলেন, স্টেশানের পাশেই রিকশা স্ট্যান্ডে একাঁটও রিকশা নেই । 

তখন ভাত" দুপুর । প্রখর রোদে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কোন রিকশা 

পেলেন না। নিকটবতাঁ একাঁট চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়য়ে তখন 

1তাঁন ভাবতে লাগলেন, কিছ; কম এক মাইল রাস্তা এই দারুণ রোদে কি 

করে যাবেন ? ' মনে মনে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন, 

আমি মহা অপরাধী, তাই বাবার মন্দির দর্শনের পথে এই বাধা এসে 

উপাস্হত হলো। 

এমন সময় কোথা হতে হঠাৎ একাঁট টেম্পো এসে “মান্দরে যাবেন' বলে 

হাঁক 'দয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে যেন চাঁদ পেলেন সতাশচন্দ্র। 

মুহূর্তে সব হতাশার ভাব কেটে গেল এবং তান উৎফুল্ল হয়ে ভাড়ার কথা 

জন্ঞাসা না করেই টেম্পোতে চেপে বসলেন । ভাবলেন, সম্প্রাত হয়ত এ 

রাস্তায় টেম্পো সাঁভ“স চালু হয়েছে । 

ফাঁকা রাস্তা । তাই অন্প সময়ের মধ্যে টেনে তাঁকে লোকনাথ - 

মঠের সামনে নাময়ে দিল । ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে টানি বলল, 
আপনার ধা ইচ্ছা তাই 'দন। 
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সতীশচন্দ্র তখন একাঁট টাকা ড্রাইভারকে দিলেন । কোন কথা না বলে 
ড্রাইভার টাকাঁট 'নল। 

মান্দরের দিকে কয়েক পা এাঁগয়ে গিয়ে পিছন ফিরে সতাঁশচন্দ্ 
দেখলেন, ড্রাইভার টেম্পোঁট ঘোরাতেই সৌঁট অদৃশ্য হয়ে গেল। টেম্পোটিকে 
আর দেখতে পাওয়া গেল না। ফাঁকা প্রশস্ত রাম্তা, কোন বাঁক নেই । 

টেম্পোঁট ভাবে কোন দিকে কোথায় গেল, কি ভাবে এমন রহসাজনক 
ভাবে মুহতে" তা অদৃশ্য হলো, তার কিছুই লুঝতে না পেরে সতগশচন্দ্ু 
গবহবল হয়ে ভাবতে লাগলেন। তার পর তান 'বস্ময়ের আবেশে আচ্ছ্ 
হয়ে মন্দিরে গিয়ে মান্দরের একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এ 
রাস্তায় ক এখন টেন্পো সাঁভস চালু হয়েছে? বেলুড় স্টেশানে এই 

টেম্পোটি আম পাই । 

মান্দরের লোকাঁট তখন বললেন, একথা কেন আপান জিজ্ঞাসা করছেন? 
তখন সতীশচন্দ্র আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বললেন । সেই সব কথা 

শুনে ভদ্রলোক বললেন, বেলুড় স্টেশান থেকে এ রাস্তায় টেম্পো সাভভ/'স 

নেই। প্রথর রোদে আপনার হেটে আসতে কল্ট হবে বলে বাবা স্বয়ং 

টেম্পোর ব্যবস্হা করে দিয়োছলেন । তাই সে টেম্পো আপনাকে নামিয়ে 

দিয়েই অদৃশ্য হয়ে বায়। 

এতবড় অলৌকিক ঘটনা জীবনে কখনো কোথাও প্রত্যক্ষ করেন নি 

সতখশচন্দ্র । তাই একথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন 'তানি। পরে 

বৃঝলেন, সবন্তিযামী, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী বাবা লোকনাথের সক্ষ আত্মা 
শনতালীলায় সর্বত্ন অবদ্হান করে শরণাগত ভন্তকে ছোটখাটো বিপদ থেকেও 
এমাঁন করে অলোৌকিকভাবে উদ্ধার করেন। তাঁর 'নিত্চলীলা ও অপার 

কপা ও করুণার অন্ত নেই । 

' শিবানন্দ সাহা পূর্বে ছিলেন ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ 
মহকু মার সদাসদী নামে এক সম্যাদ্ধিশালী গ্রামের বাসিন্দা । তাঁর বর্তমান 

ধনবাস কলকাতার অক্তর্গত টালীগঞ্জ অঞ্চলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস 

রোড । | 
[শবানন্দবাবু উচ্চাঁশাক্ষত- ডাবল এম. এ, বব. কম, বি. টি, এল, এ 



৩৮৮ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী 

[বি। 'তান রাণী ভবানী স্কুলের একজন উচ্চপদস্হ শিক্ষক এবং কোন এক 
কলেজের অধ্যাপক । 

১৯৭৫ সালের ৫&ই জুন তারখে বিশেষ কাজের জন্য বাঁড় ফিরতে 

রাত হয়। তান রাত্র এগারোটার সময় টালগঞ্জের মোড় থেকে একা 
বাঁড় ফিরছিলেন । 

এমন সময় সহসা একটি ট্যাক্সি এসে তাঁর ক।ছে থামতেই ট্যা্সি থেকে 

চারজন যুবক নেমে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। তারপর তাদের মধ্যে 

একজন একাটি পাইপগ্নান তাঁর বুকের উপর এবং দুজন দুটি ছোরা তাঁর 

পেটের উপর ধরল । অন্য একজন তাঁর গলা ধরে বলল, কোন রকম শব্দ 

বা চিৎকার চে'চাঁমাঁচ করবেন না। আপনার সঙ্গে যা যা আছে সব আমাদের 

হাতে দিয়ে দিন । তা না হলে প্রাণ যাবে। 

শশবানন্দবাব; জীবন বিপন্ন দেখে আশাীটাকাসহ মানি ব্যাগ, জরুরী 

কাগজপন্রসহ ফোলও ব্যাগ” হাতঘাঁড়, চশমা সব একে একে তাদের হাতে 

তুলে দিলেন। কোন কথা বললেন না। 

তারা সেই সব 'নয়ে ট্যাক্সিতে চেপে চলে গেল । 

যাই হোক, বিহ্বল বিমূঢ় অবস্হায় মনের সব ক্ষোভ মনের মধ্যেই চেপে 
রেখে বাঁড়র ঈদকে এাগয়ে যেতে লাগলেন 'শিবানন্দবাব। পথে পাড়ার 

একাঁট ছেলের সঙ্গে দেখা হতে তান তাকে সব বললেন। 

সব কথা শুনে ছেলেটি বলল, আপাঁন একটু দাঁড়ান মাম্টারমশাই । 
আম একটু ঘুরে দেখে আসি। 

এই বলে সে পাড়ার আরও চার পাঁচ জন ছেলেকে সঙ্গে করে কিছুদূর 
গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে বলল, আমাদের পাড়ার কেউ এ কাজ করেনি । 

মনে হচ্ছে অন্য জায়গার লোক । 

ঠশবানন্দবাবু যখন ক্ষ ও বিষন্ন মনে বাঁড় ফরলেন, তখন রাত 

একটা বাজে । তাঁর ফিরতে অত্যধিক দোর হওয়ার বাঁড়র সব লোক 

[চিন্তায় আকুল হয়ে ছিল। তান সব কথা তাদের বলতে তারা বলল, এই 

কথাই আমরা ভাবাছলাম। যা ভয় করোছিলাম, তাই হলো । 
গশবানন্দবাবু ছিলেন লোকনাথবাবার পরম ভন্ত ৷ একট ঘরে বাবার 

প্রাতকীত রেখে রোজ ভান্তভরে পূজো করতেন। তাই তিনি সৌঁদণ হাত 
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মুখ ধুয়ে খাবার আগেই ঠাকুর ঘরে গিয়ে বাবা লোকনাথকে সব কথা 

জানালেন। তারপর 'নাঁবড় আঁভমানের সুরে বললেন, বাবা, কোনাঁদন 

আম তোমাকে প্রণম না করে ঘরের বার হই না। তবে কেন িবনা অপরাধে 

আমার টাকা পয়সা 'জানসপন্র সব 'ছনতাই হলো ? দাদন আগে গাঁড়য়া 

আশ্রমে ১৯শে জ্যৈষ্ঠর উৎসবে আম কত খাটাথাট্ুন করলাম । তার 

পাঁরনামক এই? কাল হতে তোমার আর পূজো করব না। তাতে 

আমার যা হয় হবে। 

মনের দুঃখে ও আঁভমানে বাবাকে প্রণাম না করে ঠাকুরঘর হতে বোৌঁরয়ে 

খাওয়া দাওয়া সেরে বানায় গিয়ে শ:য়ে পড়লেন শিবানন্দবাবু । শোয়ার 

সঙ্গে সঙ্গে কড়া নাড়ার শব্দ হলো । সই সঙ্গে কে জোরগলায় হাঁকল, 

1শবানন্দবাবু, বাঁড় আছেন ? 

ণশবানন্দবাবু উঠে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে আপাঁন 2 

উত্তর এলো আমরা পুলিশের লোক। 

ধশবানন্দবাবু ছটা 'বাস্মত হলেন। তানি পনীলশকে গছ; না 

জানাতেই পৃলিশ এল কেন তা বুঝতে পারলেন না। যাই হোক: তান 

নিজে গিয়ে গেটের দরজা খুলে দাঁড়ালেন। 

পুলশ জিজ্ঞাসা করল, আপনার কোন মালপন্র বাঁড় থেকে চুরি 

হয়েছে 2 | 
গশবানন্দবাবু বললেন, না, বাঁড়, থেকে চার হয়ান। রাঁন্র এগারোটার 

সময় টাঁলগঞ্জের মোড় থেকে আমি যখন বাঁড় ফির্ছলাম তখন আমার 

কাছে যা ছিল সব ছিনতাই হয়েছে । আমার মানি ব্যাগ, ফলও ব্যাগ, 

খাঁড়, চশমা চারজন যুবক ট্যাঁক্স থেকে নেমে ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। 

পুলিশ প্রশ্ন করল, আপনার মান ব্যাগে কত টাকা ছিল 2 

[শিবানন্দবাবু উত্তর করলেন, আশা টাকা। 

এরপর পালিশ আবার প্রন করল, আপনার ফাঁলও ব্যাগে কি ক ছিল? 
দরকারী কাগজপন্র। 

পনীলশ এবার একাঁট ঘাড় ও একাঁট চশমা দৌঁখয়ে বলল, এগনীল কি 

আপনার ? 

1শবানন্দবাবু বললেন, হ্যাঁ, এ ঘাঁড় ও চশমা আমার । এইসব জানিস 



৩৯০ পরমপর-ষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী 

গুলিই আমার ছিনতাই হয়। 
এরপর পালশের সঙ্গে যে চারজন লোক ছিল তাদের দৌখয়ে পালিশ 

শিবানন্দবাবুকে প্রশ্ন করল, এদের আপান চেনেন ? 
শিবানন্দবাবু বললেন, হা], এরাই ত ট্যাক্স থেকে নেমে আমার সব 

ছিনতাই করে। 

পীলশ এবার বলল, আপাঁন একবার যাদবপুর থানায় চলুন । আপনাকে 
গয়ে ডায়েরী লাখয়ে এই জীনসগুলির দাব জানাতে হবে। 

শিবানল্দবাব তখন পনীলশদের জিজ্ঞাসা করলেন, এদের আপনারা 

কোথায় পেলেন ? 

পুলিশ বলল, আমরা যখন জীপে করে রাউণ্ড দিচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ 

দেখলাম চারজন লোক আমাদের দেখে আমবাগানের দিকে পালাচ্ছে । তখন 

আমাদের সন্দেহ হওয়ায় তাদের ধরে জীপে চাপিয়ে নিয়ে এসোছ । তাদের 

সার্চকরে আপনার যে ফাঁলও ব্যাগ পাই তাতে আপনার নাম ঠিকানা থাকায় 

এখানে খোঁজ করতে এসোছ। 
পুলিশ আসার শব্দ পেয়ে পাড়ার সব লোক তখন জেগে উঠেছে । 

সকলে ব্যাপারটার সব িছু শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল । তারা সবাই বলাবাঁল 

করতে লাগল, এত অঙ্গ সময়ের মধ্যে মালসহ 'ছিনতাইকারারা কখনো ধরা 
পড়ে না। বাবা লোকনাথের কী অপার করুণা! থানাতে পর্লশকে 

জানাবার আগেই ভন্তবংসল বাবা লোকনাথ ভক্তের চুরি যাওয়া জিনিস 
আসামীসহ ধরে নিয়ে এসেছেন । তাঁর কৃপা ছাড়া এ কখনই সম্ভব হতে 

পারে না। 

এই ঘটনাতে দুটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে । একটিকে বাবা লোকনাথ 

শরণাগতের রক্ষাকতাঁ, অন্যাদকে দংজ্কৃতকারণীর শাস্তিদাতা। একাধারে, 

তান 'শিম্টের পালনকতাঁ ও দ:ষ্টের দমনকতাঁ। একাঁকে যেমন অশুভ 
কর্মের সব বিদ্ব বিনাশ করেন, অন্যাদকে তেমাঁন সমস্ত অশুভ কর্মের 

শাস্তি দান করেন। এক্ষেত্রে আর একাট লক্ষণীয় বিষয় হলো এই ষে; 

গশবানন্দবাব; তার 'জাঁনসপন্র ছিনতাই হলে তান দুঃখ ও আভমানভরে 
বাবার কাছে গিয়ে অনুযোগে ফেটে পড়ে বলেন, তাঁর পূজো আর তিনি, 
করবেন না এবং বাবাকে প্রণাম না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তব 
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বাবা আত অজ্পসময়ের মধ্যে তাঁর অপহৃত সব জানিস পুনরুদ্ধার করে 

তাঁর দুঃখের প্রাতকার করেন । তার মানে 'তাঁন সব ভন্তকে সন্তান জ্ঞানে 

স্নেহ করেন। সন্তান যেমন পিতার কাছ থেকে কোন বিষয়ে সীবচার 
না পেয়ে দুঃখে ও আভমানে নানা অনুযোগ করলে, পিতা সস্নেহে 
সন্তানকে কাছে টেনে নিয়ে তার দুঃখের প্রাতিকার করেন, বাবা লোকনাথও 

তাই করোছলেন ৷ এখানে তাই তাঁর অলৌকিক কৃপা ও করুণার ভিন্বধম' 
এক স্বরূপের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

জহরলাল দে'র পর্ব নিবাস ছিল ফাঁরদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিত- 

পুর গ্রামে । দেশীবভাগের পর বাঁজতপর গ্রামের অনেকে ও তাঁর আত্মীয় 

স্বজনেরা বাংলাদেশ ছেড়ে এসে বেলঘারয়ায় বসবাম করতে থাকেন, 

তখন 1তাঁনও বেলঘারয়ায়ায় এসে বাঁড় করেন । জহরবাবু ছিলেন লোকনাথ 

বাবার পরম ভন্ত । 

১৯৭৫ সালে কোন একাঁদন রাঁন্র দশটার সময় ইস্ত্রী করবার জন্য সুইচ- 

বোডে প্রাগ লাগয়ে দেখলেন কারেন্ট হচ্ছে না। তারপর প্রাগট ঘুরিয়ে 

আবার লাগয়ে দেখলেন সেই একই অবস্হা । তখন তান প্ল্যাগাঁট হাতে 

শান্ত করে ধরে যেই জোরে চাপ 'দলেন, মমাঁন তার মাথা থেকে কোমর 

পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল এবং ঘাড়াট বাঁ দিকে বে'কে গেল । 

এমন সময় ?তাঁন দেখলেন, বাবা লোকনাথ সশরীরে তাঁর সামনে দাঁড়য়ে 

চোখের পলকে এক মূহূর্তে প্রাগাট সুইচবোড হতে খুলে দিলেন। প্রাাট 

মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জহরবাবু অন:ভবশীন্ত ফিরে পেলেন ' 
তারপর ভাল করে দেখলেন, ব্রহ্মচারী বাবা নেই । প্রাগাঁট মাটিতে পড়ে 

আছে। 

তাঁর স্ত্রী তখন ঘুমোচ্ছিলেন। তান জেগে উঠলে জহরবাবু তাকে 

সব কথা বললেন। বললেন, আজ আম এ. 'স কারেস্টের আঘাতে মারা 

যেতাম । আমাকে বাঁচাতে গেলে আমার গায়ে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

তোমরাও মারা যেতে । ব্রহ্মচারীবাবা স্বয়ং এসে প্রাগটি খুলে দিয়ে আমার 

“প্রাণ রক্ষা করেন । 

পরাদন জহরবাবু অন্য এক ভন্তের সঙ্গে হাওড়ার লোকনাথ মঠে 'গিয়ে 
বাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, কেন তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে ৪. 
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আম পাপ, আমার এই পাপদেহ তোমার কি কাজে লাগবে £ তুমি 
আমার রক্ষাকতাঁ, জীবনদাতা । তুম আমার ভান্তপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করো । 
তুম তোমার সন্তানবং ভভ্তদের অকালমতত্যুর কবল হতে প্রাণরক্ষা করার 

জন্য বিত্বময় বিচরণ করে বেড়াচ্ছ। তোমার কপার অন্ত নেই. 

নালনী চক্রবতাঁর স্ত্রী পার্ণমা চক্রধতাঁ বেহালায় বারকপাড়া রোডে 

থাকতেন। তাঁর বাপেন্ন বাঁড় হাওড়া বোটানক্যাল গার্ডেন । 

১৩৮০ সালে কোন একাদন পাার্ণমা দেবী কোন কাজের জন্য বাপের 

বাঁড় যাঁচ্ছলেন বাসে করে। তাঁর গন্তব্যস্হানের কাছে বাস থেকে নামতেই 

তাঁদের পাড়ার একাঁট ছেলের সঙ্গে দেখা হলো । ছে'লাটর হাতে মোড়ানো 

অবগ্হায় একটি কাগজ দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞামা করলেন, তোর হাতে 

মোড়ানো কাগজাঁট ক রে 2 

ছেলেটি তখন কাগজাট খুলে তা দৌঁখয়ে তাঁকে বলল, এট লোকনাথ 
বাবার ছাব। খুব জাগ্রত । এতাঁদন শুধু নামই শুনোছ, চোখে দৌখাঁন। 

এই কথা শুনেই পার্ণমা বাবার ছাবাঁট হাতে নিয়ে প্রণাম করলেন । 
তারপর ছবির নিচের লেখাটি পড়লেন__রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যখনই 
বিপদে পাঁড়বে, আমাকে স্মরণ কারও । আমি রক্ষা কারব। 

ছবাট হাতে 'নিয়ে স্পর্শ করতেই তাঁর সমদ্ত দেহমন শিউরে উঠল। 

যেন একটা 'বিদুত্তরঙ্গ বয়ে গেল তাঁর দেহের প্রাতাঁট শিরায় শিরায় । 'তি'ন 

বললেন, ছবিটা আমায় "দাঁব ? 

বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলোট বলল, খুব জাগ্রত, নিয়ে যাও। তবে পৃজো 

1দও 'কল্তু। তাঁর ছব ঘরে থাকলে কোন বিপদ আপদ বা সংসারে কোন 
অভাব অনটন থাকে না। 

এই বলে সে ছাঁবাঁট 'দয়ে চলে গেল । সেহাদনই ছবিটি নিয়ে সম্ধ্যার 

সময় বেহালার বাড়তে ফিরে আসেন পার্ণমা দেবী । সময়মত ছাঁবাঁট 

বাঁধাবেন ভেবে বাক্সের মধ্যে যত্ন করে সৌট রেখে দিলেন। এর পর প্রায় 

পনের দিন কেটে গেল। কিন্তু ছবিটি বাঁধাবার সময় হলো না । 
একাঁদন সংসারে ছোটখাটো একটা ঘটনা 'নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা 

কাটাকাটি হলো পাৃর্ণিমা দেবীর । স্বামণ না খেয়েই আঁফসে চলে গেলেন । 
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মানীসক অশান্তি সহ্য করতে না পেরে 'তাঁন দুই মেয়েকে বাঁড়তে রেখে 
মনটাকে কিছুক্ষণ ভুলিয়ে রাখার জন্য সিনেমায় চলে গেলেন । যাবার 

সময় ঘরের চাঁব মেয়েদের কাছে রেখে গেলেন। 

[সনেমা দেখে বাঁড় ফিরেই দেখলেন, বড় মেয়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা । 

মা বাঁড়তে না থাকায় দুই বোনে খেলার ছলে এই দুঘটনা ঘাঁটয়েছে । 

চাঁব চাইতেই তারা বলল, চাঁবাঁট কোথায় হারয়ে গেছে । 

[বপদের উপর বিপদ । ঘর বন্ধ, চাঁব নেই, মেয়ের মাথা ফেটেছে। 
ঈবাম+ এপে যাঁদ এই মবস্হা দেখেন, তাহলে আবার কি নূতন বিপদ ঘটবে 

_-এই আশত্কায় ও দুভবিনায় আস্হর হয়ে উঠলেন পার্ণম। দেবী । 

বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের মনেক চাঁব এনে ঘর খোলার চেঞ্টা করা 

হলো । শকন্তু কোন ফল হল না। সে সব চাবিতে ঘরের তালা খুলল না। 

'ধনর-পায় হয়ে তখন বসে বসে ভাবতে লাগলেন পার্ণমা দেবী: হঠাৎ 

মনে পড়ে গেল লোকনাথ বাবার ছাবর নিচের সেই লেখার কথা । তখন 

বাবাকে স্মরণ করে তাঁর বপনের কথা তান জানালেন । 

হঠাং তাঁর ক মনে হলো, যে চাবি নিয়ে এর আগে কতবার চেষ্টা করে 

ব্যর্থ হয়েছেন, সেই চাঁব 1নয়েই তালাঁট খুলতে গেলেন। এবার কিন্তু 
একবার চেটা করতেই তালা খ,লে গেল। 

এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বাড়িপহ্ধ সব লোক অশ্চর্য হয়ে 

গেল। সকলেই একবাকো স্বীকার করল, বাবা লোকনাথের কৃপা বলেই 

এটা সন্তব হয়েছে। 
সব দুশ্চিন্তার বোঝা ভার নেমে যেতে মনটা হালকা হয়ে উঠল পণার্ণমা 

দেবীর । তাঁর মনে এক দ-ঢ বিশ্বাস জাগল, বাবার কৃপায় সব বিপদ কেটে 

যাবে এবার। 

হলোও ঠিক তাই। স্বামী আঁফস থেকে এসে সব কিছ শুনে কোন 

রাগ করলেন না। তাঁর মনেও বাবা লোকনাথের প্রাত ভীস্ত জাগল। 

পরদিনই পর্ণিমা দেবী বাবার ছবাট বাঁধয়ে এনে ঘরের দেওয়ালে 
টাঁঙ্গয়ে রাখলেন। ভাড়াটে বাঁড়, একখান মান্ন ঘর। সে ঘরের এক 

কোনে লক্ষমীর আসনও ছিল । 
৯৯৭৬ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ভোর রাতে অদ্ভুত এক স্বপু দেখলেন 
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পাঁর্ণমা দেবী । দেখলেন, দীর্ঘকায় এক সম্যানী তাঁর মাথার পাশে দাঁড়কে 

আছেন। অনেক পাঁরমাণ চাল, ডাল, তাঁরতরকারতে তাঁর ঘর ভার্ত। 

পার্ণমা দেবী তাঁকে জিজ্ঞসা করলেন, এত সব 'জানসপন্র ?দয়ে কি হবে 2 

সেই পুরুষ উত্তর করলেন, মহোৎসব করাঁব। 

স্বপুবৃত্তান্ত ভাড়াটেদের মধ্যে এক বয়স্ক মাহলাকে বললেন পার্ণমা 

দেবী । সেই মাঁহলা তা শুনে বললেন, মহা ভাগ্যবতী তুমি । আগামীকাল 

১৯শে জৈষ্ঠ । বাবার ফটো যখন ঘরে রেখেছ, তখন ভোগ রাম্না করে কাল 

বাবাকে দ্বিও। এতে তোমার মঙ্গল হবে। 

সেই ?দনই সেই স্বপুবৃত্তা্ত ও সেই মাহলার কথা স্বামীকে বললেন 
পার্ণমা দেবী । স্বামীও কোন অমত করলেন না। 

পরাঁদন সকাল থেকে পূজার আয়োজন ও ভোগরান্নার কাজে ব্যস্ত 

হয়ে পড়লেন পাীর্ণমা দেবী | স্বামী আঁফস চলে গেলেন। দুই মেয়ে 

তাঁকে সাহাধ্য করতে লাগল । 

ভোগের রাল্লাগলি ঘরের মধ্যে লক্ষয়র আসনের সামনে রাখতে 

লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা বাবার ফটোট নাময়ে লক্ষয্রীর আসনে রেখে ভোগ 

নিবেদন করবেন। 

ণকন্তু শহদ্ধ বস্তু পরে ফটো'ট নামাতে গিয়ে দেখলেন সেখানে তা নেই 

মৃহূতে তাঁর সব উৎসাহ উদ্যম স্তিমিত হয়ে গেল । এক অব্যস্তীনাবিড় 

হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ। তান বসে পড়লেন। 
তাঁর মনে হলো, ভোগ রান্নার ব্রাট অথবা কোন অজানত অপরাধের জন্য 

বাবা ঘর থেকে চলে গেছেন। 

অবশেষে নিরুপায় হয়ে লক্ষমীর আসনেই বাবার উদ্দেশ্যে ভোগ দেবেন 

বলে 'স্ছর করলেন । চোখে জল এসেছিল তাঁর । সেই জল মুছে লক্ষীর 

আসনের সামনে ভোগ নিবেদনের জন্য বসতেই 'তাঁন দেখতে পেলেন, 

দেওয়ালে টাঙ্গীনো বাবার সেই ফটোখান লক্ষীর আসনে সাজানো অবস্হায় 

স্হাঁপত রয়েছে। 

অপার আনবণ্চনীয় এক আনন্দের আবেগে উচ্ছ্বানে আত্মহারা হয়ে 

উঠলেন পযর্ণমা দেবী । তাঁর মনে পড়ে গেল, লক্ষ্মীর আসন প্রাতভ্ঠার 

সময় তাঁর মনে হয়োছিল, লক্ষণ ত বসালাম, 'কন্তু তাঁর পাশে নারায়ণ ও 
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ত দরকার। তবে 'কি বাবা 'নঙ্জে থেকে নারায়ণ হয়ে এসে লক্ষমীর' পাশে 
বসে ভোগ গ্রহণ করলেন ১ 

ভোগ নিবেদনের পর পরী্ণমা দেবী বাবার ফটোখাঁন বুকে টেনে নিয়ে 

কাঁদতে কাঁদতে বললেন. বাবা, তুম শুধু বক্ষচারী সাধু নও, যোগী নও, 

তুম নারায়ণ, তুমি ভগবান। তোমার লীলা বোঝার সাধ্য আমার নেই। 

তোমার স্বরূপের যথার্থ উপলাব্ধ মানুষের বোধ ও ব্যৃদ্ধর অতীত । 

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পৌন্রক নিবাস হাওড়া জেলার পুরাশ নামে 

।এক গ্রামে । পিতার নাম বেচারাম চট্টোপাধ্যায় । বতর্মানে তানি হাওড়া 
শহরে কাস্গীন্দয়া অঞ্চলে বাঁড় ভাড়া করে বাস করেন: মধ্য হাওড়ায় 

তাঁর টেলা'রং-এর কারবার আছে । 

গঙ্গাবাবুর বয়স পণ্টান্ন' অকৃতদার। 'কন্ছু জীবনে বিয়ে থানা 

করলেও তাঁর এক বোনের ছেলেদের নিয়ে এক সংসারে ঘোর সংপারীর মত 

জীবন যাপন করেন। তানি ধরমমপরায়ণ ও মহান,ভব প্রকীতির লোক । 

সংসারে থেকে ব্যবসাসংক্রান্ত কাজকমণ প্রাতাঁদন 'নরলসভাবে করে চললেও 

1বষয়ভোগে কোন আসান্ত নেই তাঁর । পদ্মপন্রে জলের মত সম্পূর্ণ নাঁলপ্ত 

॥নীর্বকার অবস্হায় নিত্কামভাবে কর্তব্যবোধে সব কাজকর্ম করে যান ॥ 

ব্যবসার যাবতীয় লভ্যাংশ তিনি আত্মীয় স্বজনদের নানা প্রকার অভাব 

অভিযোগ ও সখ-সবিধার পিছনে অকাতরে খরচ করে যান। নিজের 

ভাঁবষ্যতের কথা মোটেই ভাবেন ন।। ভাঁবষ্যতের সব ভাবনা ঈশ্বরের অমোঘ 

1বধানের উপর ছেড়ে দিয়ে নাশ্চন্তভাবে জীবন যাপন করে যান। তাঁকে 

দেখে মনে হয় ঠিক যেন গীতায় বার্ণত গৃহণ কর্ম-সন্ন্যাসী । কর্মফলে 

অনাশ্রত, সংকজেপ সম্পূর্ণ অসংন্যস্ত | 

গঙ্গাবাবুর পেশা ব্যবসা হলেও ধর্মই তাঁর নেশা । জীবন ও জীঁবকার 

দুস্তর ঝাবধানাটকে এক 'নাঁবড় ধর্মভাবের সেতুবন্ধনীর দ্বারা স্বচ্ছন্দে 

পূরণ করে দিয়েছেন যেন তানি । সাধু সন্ন্যাসীদের প্রাতি তাঁর কৌতুহল 
অপাঁরসঈম । কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও অবসর সময়ে ধমগ্রিন্হ পাঠ ও ধর্ম 

গ্রষয়ে আলোচনা করতে তিনি ভালবাসেন । 
সম্প্রাত গঙ্গাবাব বাবা লোকনাথের অলৌকিক লীলা-মাহাত্ব্য ও. 

যোগাঁসাদ্ধর কথা বইয়ে পড়ে ও লোকমুখে শুনে লোকনাথবাবার একা নজ্, 
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ভন্ত হয়ে ওঠেন। 

১৯৯১ সালে গঙ্গাবাবুর এক ভাঁগনী-জামাই শাশির দংরারোগ্য 

জল-উদরী রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথমে সাধারণ পেটের রোগ ভেবে কিছ 

চিকিৎসা করানো হয়। কিন্ত রোগের কোন উপশম না হওয়ায় বড় ডান্তার 

দেখানো হয়। ফলে আসল রোগ ধরা পড়ে। ডান্তারেরা বলেন সিরোসিস 
অফ লিভার, চলাঁত কথায় যাকে বলা হয় জল-উদরী । পেটে জল জমে । 

অপারেশন করতে হবে। 

শাশর আফসে চাকার করে। সংসারে স্তী ও তিনাঁট ছেলেমেয়ে । 

চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল শীশর । আকাশ ভেঙ্গে পড়ল যেন মাথায় । 

সংসার চালিয়ে এই কঠিন রোগের চিকিৎসার এত বড় ব্যয়ভার কি করে 

বহন করবে সে ? 
গঙ্গাবাবু ভার্গান ও ভাগানিজামাইকে অভয় 'দয়ে নিজের বাসায় 

সাদরে নিয়ে এলেন । প্রথমে অপারেশন করানো হলো । কিন্তু রোগ সারল 

না। আবার জল জমতে লাগল পেটে। ডান্তারেরা পরামর্শ দিলেন, 

আমোরকা থেকে এক মোশন এনে পেটে গিফট করে দিতে হবে জল জমা 
'বন্ধ করার জন্য। 

অবশেষে কুঁড় হাজার টাকা খরচ করে গঙ্গাবাবু ও তাঁর ভাগনেদের 

তৎপরতায় সেই মোশন আনানো হলো । পেটে সেই মৌশন বসানো হলো । 

দুচার দিন ভাল রইল শিশির । কিন্তু আবার সেই অবচ্হা। 

এঁদকে রোগীর দেহ ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল 'দনে দনে। কিছ খেতে 

পারে না। রোগী আঁতশয় দূর্বল ও উত্থানশান্তরাহত ৷ ডান্তারেরা বললেন, 

এ অবগ্হায় আবার অপারেশান করা সম্ভব নয়। রোগীকে হাসপাতাল 

থেকে ছেড়ে দিলেন তাঁরা নিরাশ হয়ে। রোগীর জীবনের আর কোন 
আশা নেই । যে বয়াঁদন থাকে, বাড়ীতেই থাকৃক--এই ভেবে বাঁড়তে আনা 

আনা হলো 'শাশিরকে। রোগী মৃতপ্রায়। আঁবল ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল 
তার চেতনা । বিছানায় মিশে যাওয়া শাঁশর তার 'নিকট আত্মীয় ক্ধুদের 

দেখে চিনতে পারে না। যে কোন সময়ে রোগীর জীবনের ক্ষীণতম 

দীপাঁশখাঁটি নিবাঁপত হয়ে যাবে ভেবে শোকে দুখে মৃহামান হয়ে উঠল 
.বাঁড়র কলে । 
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চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক চিকংসা একে একে সব প্রয়োগ করেও খন বিফল: 

হতে হলো; তখন ধর্মপ্রাণ গঙ্গাবাবু ভাবলেন, একমাত্র দৈব ছাড়া আর 

কোন উপায় নেই । তান তখন লোকনাথবাবাকে ভীসন্তভরে স্মরণ করে 
ডাকতে লাগলেন আকুলভাবে ৷ কিন্তু তান তাঁর এই ভান্তীববাস ও দৈব 

1ন্ভরতা বাড়ির অন্য সকলের মধ্যে সণ্টারিত করতে পারলেন না। কারণ: 

বাবার প্রাত বা দৈবশীন্তর উপর তাদের কোন আস্হা নেই । 
এমত অবস্হায় রোগীর পক্ষ থেকে একাই গঙ্গাবাব সকাতর প্রার্থন৷ 

জানাতে লাগলেন লোকনাথবাবার চরণে । বাবার একখান ছাঁব একসময় 

গৃতাঁন সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে শাঁশরের বিছানায় বালিশের তলায়, 

রেখে দিলেন । বাবার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে তানি মনে মনে বলতে 

লাগলেন, হে কর:ণাময় বাবা, তুমি দয়া করে শাশরকে বাঁচিয়ে দাও। তার 

অবর্তমানে তার প্তী ও ছেলেমেয়েরা অনাথ হবে । তুমি বলতে, মানুষ 

প্রারব্ধের ফলেই ব্যাঁধিগ্রদ্ত হয় । আবার শ্রারব্ধ ক্ষয় হলে ব্যধিম-্ত হয়। 
1শাশরের প্রারব্ধ যাঁদ ক্ষয় না হয়ে থাকে, তাহলেও তাকে এ জন্মের মত 

বাঁচিয়ে দাও, তাকে রোগমন্ত করো । পরজন্মে যাঁদ তাকে সে প্রারব্ধ ভোগ 

করতে হয় ত হবে। তুমি ত এর আগে কতজনকে কত দুরারোগ্য ব্যাঁধ 

হতে মুন্ত করেছ। প্রয়োজন বোধে কত দূরারোগ্য ব্যাঁধ নিজের দিব/দেহে 

গ্রহণ করেছ । তোমার একবার কৃপা হলেই তার মধ্য 'দয়ে তোমার 

অলৌকিক লীলাবভাঁতি ও এক £আম্চর্য অধ্যাত্বশীন্ত নেমে এসে ক্রিয়। 

করবে আর তাতেই রোগমন্ত হবে রোগী, বিপন্ন শরণাগত হবে বিপল্মান্ত ৷ 

ধর্মপ্রাণ 'নরাসন্তাচত্ত ও পরম ভন্ত গঙ্গানারায়ণের প্রার্থনার ডাকে সাড়া 

না দিয়ে পারলেন না ভন্ত ও শরণাগতবৎসল বাবা লোকনাথ । 

িকম্ত তান নিজে 'কছু করলেন না। কোথা হতে এক মন্সলমান 

পণরবাবাকে জুটিয়ে দিলেন । সেই পীরবাবা এসে দৈব ওষুধ দিতেই তাতে 

আশ্চর্ষভাবে কাজ হলো । ধারে ধীরে রোগমনুস্ত হয়ে উঠল শিশির । কিছ: 

ধ্দনের মধ্যেই সে সনস্হ ও সবল হয়ে উঠল। 
/ বাবা লোকনাথের এ এক আঁভনব লঈলা। অতাঁতে আর একবার তান 

এইভাবে এক রোগিণীকে রোগমঃন্ত করেন। তিনি রোঁগণীকে স্বপে 
আদেশ দেন, তোমাদের বাঁড়র অদ্রে, ষেএক বৃদ্ধা মুসলমান মাঁহলা, 



৩৯৮ পরমপুরহষ শ্রীপ্রীলোকনাথ রক্গচারী 

আছেন, তাঁকে গিয়ে বল। তিনি তোমার রোগ সাঁরয়ে দেবেন। 

রোঁগনশ সেই মুসলমান মাহলাকে একথা বলতে 'তাঁন তাঁর পীর 
সাহেবের অনমাঁত নিয়ে দৈব ওষুধ দেন। আর তাতেই তার রোগ সেরে 

যায়। 

এই ঘটনার দ্বারা দা শিক্ষা লাভ করা যায়। প্রথমতঃ রোগা বাঁদ 

অভস্ত হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে কোন ভন্ত বাবার কাছে প্রার্থনা জানালেও 

তাঁর করুণার উদ্রেক হয় এবং লঈলাবিভাতি ঝরে পড়ে । দ্বিতীয়তঃ বাবা 

এই শিক্ষা দিলেন যে, হিন্দু ম:সলমান একই পরম পিতা ঈশ্বরের সন্তান ।' 
সুতরাং কোন ভেদজ্ঞান বা গোঁড়াঁম থাকা উাঁচত নয় কারো মধ্যে। সব 
ভেদজ্জান মন থেকে ঝেড়ে ফেলে কোন হিন্দু যাঁদ কোন মুসলমান সাধক 

বা যোগীর শরণাপন্ন হয়, তাহলেও তার দ্বারা তার মঙ্গল হয়। 

স্বর্গীয় হরিলাল দাসের নবাস ঢাকার বাংলা বাজারে ৬২ নং হেমেন্দ্ 
'দাস রোডে । তান যেমন খুবই ধার্মিক প্রকীতর ও নশাতিবাদী ব্যান্ত 

[ছলেন, তেমান স্ত্রী রাধারানগ দাসও ছিলেন ধর্মপরায়ণা মাঁহলা ৷ 

১৩২৫ সালে তান ফাঁরদপুর জেলার গোঁবন্দপনর গ্রামের 'প্রয়নাথ 
গোগ্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন । সর্বদা গুরুর ধ্যান ও গুরুমন্ম জপ 
করেও মনে শান্ত পেতেন না হরিলালবাবু। 

তাঁর মনে শুধু একটাই দু৫থ ছিল, তাঁর পাঁচাঁট কন্যাসন্তান । একটিও 

পুত্রসন্তান হয়ানি। ঠাকুরের কাছে সর্বদা অন্তরের আকুল প্রার্থনা জানাতেন 
-পত্রলাভের জন্য। 

একবার তাঁর্থভ্রমণে বার হয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে অস্টধাতুর এক 

গোপালমার্ত বাঁড় নিয়ে আসেন। কিল্তুসে মর্ত আসনে প্রাতন্ঠা 

করলেন না। সংকঙ্গ করলেন, তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে সে মূর্তি 
প্রাতিষ্ঠা করবেন। 

ণকল্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি ক মনে হতে ঢাকা থেকে 

“কলকাতায় কালণঘাটে এসে অন্তরের প্রবল আকুতি 'নয়ে কালীমায়ের কাছে 
প্রার্থনা জানালেন । পান্রলাভের জন্য পূজো দেবার মানত করলেন । 

অবশেষে তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন দেবী । ১৩৪৬ সালের ১লা 
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পৌষ তারিখে হরিলালবাবুর একট পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো। পৃন্র- 

মুখ দেখলেন, কিন্তু পুত্রকে কোলে না নিয়ে আগে কালণঘাটে ছুটে গিয়ে 
মানতের পূজো "দিয়ে দেবীর আশাবাদী ফুল নিয়ে এসে তবে পুত্রকে 
কোলে নিলেন। 

কালদর সাধনা করে পূন্রলাভ করেন বলে পুত্রের নাম রাখলেন কালী- 

সাধন। পরে চন্দ্রনাথ তাঁথ- দর্শনের পর 'দ্বিতায় পুত্রের জল্ম হয় বলে 

তার নাম রাখেন চন্দ্রশেখর । সাধন ভজনের মাধ্যমে দুই ছেলে পান বলে 

ছেলেদ7াটর ডাকনাম রাখলেন সাধন ভজন। 

গুরু প্রণাম, সূর্য প্রণাম, তুলসী প্রণাম, আচমন প্রভাতি ছিল হারলাল 

দাস মশায়ের নিত্যকর্ম। সংসারে থেকেও কোনাঁদন সংসারে আস্ত 

হনাঁন হারলাল। অকীন্রম গুরভান্ত, গুরীনষ্ঠা, নিয়ামত ধ্যান, জপ, 
তপ প্রভাতর দ্বারা গসাদ্ধবলাভ করে ১৩৪৮ সালের ৯ই ফাল্গুন তারখে 

'শিবরাত্রর দিন সন্ধ্যা ৮টায় সাধনো চিত ধামে গমন করেন পৃণ্যাত্মা গৃহশী- 

সাধক হারলাল। দ্যেষ্পুত্র কালনসাধনের বয়স তখন মাত্র বারো । স্ব 

রাধারাণী স্বামীর যোগ্য সহধাঁর্মনীর্পে স্বামীর নিরোশত ধর্ম ও নীতি 
অনসারে সংসার চালাতে লাগলেন । 

বালক কাল+সাধন এই বয়সেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন । এমন সময় 

তান তাঁর এক 'নকট আত্মশয়ের কাছে শুনতে পেলেন পরম করুণাময় বাবা 

লোকনাথের নাম । এই নাম শুনে অন্তরের টানে ভান্তপূর্ণ চিত্তে বারদীর 

পূণ্যভূমি দর্শন করতে গেলেন । সেই থেকে সদা সর্বদা বাবার নাম গান 
ও ধ্যান জপ করে যেতে লাগলেন । 

অবশেষে বালকের ভান্ত ও নিম্ঠা দেখে তাঁর প্রাঁত প্রসন্ন হলেন বাবা 

লোকনাথ । তাঁর কাজ কারবারের উন্লাত হতে লাগল । এইভাবে কালপ- 

সাধন ও তাঁর পারবারের সকলেই বাবার কৃপালাভে কৃতার্থ ও ধন্য হলেন। 

লোকনাথের চরণই তাঁদের একমান্র আশা ভরসা হয়ে উঠল । এই সময় 

সংসারের সব দায়ত্ব পুত্রদের হাতে দিয়ে ১৩৮৪ সালে ৮ই চৈত্র তাঁরখে 

লোকনাথবাবার নাম করতে করতে সন্জানে দেহত্যাগ করে 'নিত্যধামে গমন 
করলেন রাধারাণী । 

_ এ্ররপর হাওড়া লোকনাথ মঠ ও মিশনের প্রাতষ্ঠাতা ও লোকনাথ ভু 
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জগতে সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীনিত্যগোপাল সাহার সঙ্গে দেখা করেন কালাসাধন " 
[নত্যগোপাল সাহা শুধু লোকনাথবাবার পরম ভন্ত ছিলেন না। লোকনাথেন: 
মাহাত্ম্য ও মাঁহমা প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের একমান্র ব্রত। বয়োপ্রবীণ 
এই ভন্তসাধক লোকনাথ ভন্তমশ্ডলীতে দাদু নামে পাঁরচিত ছিলেন। 

নত্যগোপালবাবু কালীসাধনকে সস্পেহে বললেন, হারলাল দাস ও 

রাধারাণী দাসের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা স্হায়ী কিছু 

করে যান। আজ ঠাকুরের যে যে কৃপালাভে আপনারা ধন্য হয়েছেন, তব 

শুধু আপনাদের আঁজর্ত কর্মফলের জন্য নয়, আপনাদের পিতামাতরু 
পৃণ্যকমেরি ফলও তাতে রয়েছে । 1 

এই উপদেশ সবন্তিঃকরণে মেনে নিলেন ধমপ্রাণ ও নশাতানিষ্ঠ কাল? 

সাধন। 'তাঁন 'পতামাতার নাম রস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৮৯ সর্ন* 
১৮ই নভেম্বর তাঁরথে তেথঘাঁড়য়ায় শ্রীশ্রী লোকনাথ মান্দিরের ভিত্তিস্হার্গ, 
করেন। 'ভীত্তফলক স্হাপন করলেন লোকনাথগত প্রাণ শ্রদ্ধেয় দাদু নিক, 

গোপাল সাহা মশাই। সেই বছরেই অক্ষয় তৃতনয়ার "দন মান্দর্রে 

দ্বারোদ্ঘাটন হলো । 

এই মাঁন্দরের সঙ্গে হারলাল দাস ও রাধারাণণ দাসের নাম যুস্ত করে 

একি সোসাইটি বা সংস্হা প্রতিষ্ঠা করা হলো । নাম দেওয়া হলো জয়রাবা 

লোকনাথ সোসাইটি অফ হাঁরিলাল দাস এণ্ড রাধারাণশ দাস। 

এক বিরাট সংপ্রশস্ত জায়গার উপর প্রাতচ্ঠিত আত সন্দর এই 

মীন্দরের সমগ্র পাঁরবেশাঁট ভীন্তভাবোদ্দীপক | সোসাইটির কর্তপক্ষ আত 

সশংখলভাবে মন্দিরের যাবতীয় কাযবিলী পাঁরচালনা করে চলেছেন! 

মন্দির রক্ষণাবেক্ষণে নিষান্ত্র কর্মবন্দকে দেখে মনে হয়ঃ তাঁরা যেন: 

কত“ব্যের খাঁতরে কর্তব্য পালন করছেন না, তাঁরা সকলেই বাবা লোক-' 

নাথের প্রাত ভাঁন্তভাবে উদ্দীপিত। প্রাতাঁদন দুইবেলা কলকাতা ও দূর-" 

দূরাল্তের বাঁভন্ন অণুল হতে সমাগত অসংখ্য লোকনাথভন্ত নরনারা মারর 
ও মান্দরের গর্ভগৃহে প্রাতীষ্ঠত বাবা লোকনাথের শ্বেতমর্ম রপ্রস্তব্ত- 

নার্মত বিগ্রহমূর্তিটকে দর্শন করে ভান্তীবরগীলত চন্তে এক দিব্য আনন্দ 

লাভ করছেন। 

মান্দর কর্তৃপক্ষ লোকনাথের নামমাহাত্ম্ প্রচারযজ্ঞে এমন অনলস 
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অর তভাবে এবং আঁবাচ্ছ্ন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন যা দেখে 

বাস্নত হতে হয় এবং যা সত্যই প্রশংসনীয়। 

গ 

১৩২১ সালের ১২ই মাঘ তাঁরখে মহাতার্থ কালীঘাটের ভগু কালী- 

মান্দরে একজন িষ্যসহ এক মহাপুরুষ, এসে উপাঁস্হত হলেন। তণ্ত- 

,কাণস্নর মত দেহ । আজানুলাম্বিত বাহুযুগল। মুশ্ডিত মস্তক । তাঁর 
যে সিদ্ধ দেহাঁটকে দেখে মমে হচ্ছিল তা রক্ষজ্ঞানবিচ্হারত এক দিব্য 
*-।তর দ্বারা উদ্ভাঁসত । 

শ্চমবঙ্গের কাঁিয়াবেন্দানিবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র ভ্তাচার্য ছিলেন স:- 
বব শান্তসাধক স্বর্য় মধুসদন ভট্টাচার্য আগমবাগীশের পুন । কালী- 

শাটে এক যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ এসেছেন শুনে ক্ষিতীশ ঠাকুর তাঁকে দর্শন 

$র"" জন্য কালীঘাটে এসে উপাঁদ্হিত হলেন। তাঁকে দেখেই একজন মহা- 
পুরুষ ভেবে তাঁর পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করলেন। 

তখন সেই মহাপুরুষ বললেন, আমি ব্রাহ্মণ । বয়স একশে। পণ্চাত্তর 

“ছরের আধক হয়েছে । তোমাদের দেশে সব ভোগন, যোগীর অভাব । 

1কন্তু আমাদের একজন যোগাঁসদ্ধ মহাপুরুষ ঢাকা অণ্ণলের কোন স্হানে 

দ্বীবনের শেষভাগ যাপন করে অনেক অলোঁকক লীলা করে গেছেন। 

ক্ষিতীশ ঠাকুর বুঝতে পারলেন, তিনি লোকনাথ বন্মচারাঁ। সে কথা 
বলতেই মহাপুর্ষ বললেন, লোকনাথ ও আম এক গুরুর শিষা। পোক- 

নাথ অন্টাঙ্গযোগে 'সাদ্ধ ও রন্গজ্ঞান লাভ করোছলেন। লোকনাথ আমার 

কাছ থেকে 'বাচ্ছন হওয়ার পরও খাঁন তাকে স্মরণ করেছি তানি আমাকে 

দর্শন 'দয়েছেন । 'হমালয়ের উত্তর খণ্ডে আমার আশ্রম আছে। 

গহাপুরুষের এই কথা হতে বোঝা যায়, ইনিই সেই বেণীমাধব যান 
ছিলেন বাবা লোকনাথের আঁভন্নহদয় বাল্যবন্ধু এবং যাঁর সঙ্গে তান গর; 

' ভগবান গাঙ্গুলগর নেতৃত্বে সম্যাস অবলম্বন করে গৃহত্যাগ করেন। 

বেণীমাধব রন্ষচারী নিজেকে গোপন রাখতে ভালবাসতেন । 'তাঁন 
লোফনাথ--*৬ 
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১১৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষভাগ ঢাকা জেলার অন্ত" 

গত ব্র্মপত্র নদের তরে লাঙ্গলবন্দের আশ্রমে আতবাহত করে ১৩৩৭ 

সালে পূর্ণ দুশো বছর বয়সে স্ব-ইচ্ছায় সঙ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। 

ঙ 

সর্বজ্ঞ বাবা লোকনাথ তাঁর অনন্ত জ্ঞানের দবাষ্ট নিয়ে দেখোঁছলেন, 
[তান নিত্য, তাঁর বিনাশ নেই। তাঁর পাণুভোৌতিক শরীর দেহপাতের 
সঙ্গে সঙ্গে 'মাঁলয়ে যাবে পণ্চমহাভূতের সঙ্গে । কিন্তু তিনি সক্ষমদেহে 
বিরাট, ব্যাপক ও শাম্বত হয়ে 'ব*্বময় বিরাজ করবেন। একাঁদন তাঁর 
স্হুলশরীরকে কেন্দ্র করে যে সব লীলাবিভাঁত ঝরে পরত অজস্র 
'ন্রতাপজবালাগ্রস্ত জীবনে, আজ তাঁর সংক্ষমশরীরকে কেন্দ্র করেও তেমাঁন 
অজন্্র লীলাবভূঁত ঝরে পড়ছে নিত্য নূতনভাবে। আজ তাঁর নিতালীলা 
অন্তঃসাঁললা পাঁতিতপাবনণ ফজ্গুধারার মত অবিরাম প্রবাহিত হয়ে চলেছে, 
অসংখ্য ভন্ত ও শরণাগতের জীবনে । কিন্তু সাধারণ দেহাভিমানণ মান 

মন বাঁদ্ধর অতীত সেই সক্ষম়শরারের স্বরূপটিকে উপলা্ধ করতে পারে 
না। শুধু যে সব ভন্ত,ও শরণাগত বাবাকে স্মরণ করে বিপদ থেকে উদ্ধার 
পান, তাঁরাই তা উপলাখ্ধ করতে পারেন । 

ফণ্গ; সলিলের স্পর্শ সখ উপভোগ করতে হলে যেমন তার উপরের 
বালুকারাশকে অপসারণ করতে হয়, তেমান বাবা লোকনাথের নিত্য 
লীলামৃতের আস্বাদন করতে হলে জ্ঞানভান্তর দ্বারা দেহাভিমানী স্হূল- 
ভাবাঁটকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হয়। 

ভন্তবংসল ভভ্তাধীন বাবা লোকনাথ আজও ভন্তবাঞ্া-কম্পতরুরূপে 
তাঁর ভন্তদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই বিচরণ করছেন। আগের মতই তানি 

আজও তাঁর অধ্যাত্বসম্পদের অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডার থেকে অকাতর হস্তে ধন 
বিতরণ করে চলেছেন। পরমপুরুষ লোকনাথ ব্ক্ষচারীবাঝর মাঁহম। 
অপার, লীলা অনন্ত, করুণা অনন্ত ও জ্ঞান অনন্ত । 

॥ লমাপ্ত ॥ 












